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Sammanfattning av ärendet
En ny avfallsföreskrift ska antas för Åmåls kommun med anledning av ett förändrat
insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska antas av Åmåls
kommunfullmäktige.
Teknik- och fritidsnämnden tog 2021-05-18 beslut om att ställa ut förslag på
avfallsföreskrift för Åmåls kommun under perioden 26 maj – 26 juni.
Förslaget ställdes ut på kommunens hemsida samt i förvaltningsbyggnaden
Norrtull. Ett trettiotal särskilt berörda fick inbjudan till samrådet via brev-utskick
och samrådet annonserades även ut via lokaltidning och sociala medier.
Förvaltningen har sammanställt de yttranden som inkommit och svarat på dessa
enligt bilaga 1. Förslaget till avfallsföreskrift har i några punkter reviderats utifrån
yttranden samt avfallsbegreppen i föreskriftens bilaga 1 har anpassats till det nya
gemensamma skyltsystemet som är framtaget av branschorganisationen Avfall
Sverige.
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Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 k ap . 1-2
§§ avfallsförordningen(2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter
för avfallshantering i Åmåls kommun.
Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som
anges här:
1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga
avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art
och sammansättning liknar avfall från hushåll.
2. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,
förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar, har sorterats ut från det kommunala avfallet.
3. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
kommunalt avfall. I begreppet matavfall som utgör kommunalt avfall ingår också
avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som
sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta
ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå nära
förknippat med mat.
4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
5. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja en fastighet.
6. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Teknik- och fritidsnämnd.
7. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och miljönämnd.
8. Med renhållaren avses den eller de som kommunen anlitar för att samla in avfall.
9. Med behållare avses kärl, latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling
av avfall som kommunen ansvarar för.
10. Med anläggning avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, fettavskiljare,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade
för högst 25 personekvivalenter och ger upphov till avloppsfraktioner och
filtermaterial som utgör avfall under kommunalt ansvar.
11. Med hämtställe avses den plats där behållare är placerad vid hämtning av avfall.
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12. Med uppställningsplats avses den plats där hämtningsfordon kan placeras på ett
säkert sätt för att hämta av avfall.
13. Med avfallstaxa avses avgifter och regler fastställda av kommunfullmäktige med
stöd av 27 kap 4 § i miljöbalken.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken, för att följande avfall inom kommunen samlas in och behandlas:
1. Kommunalt avfall
2. Avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast
används för hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och
sammansättning liknar hushållsspillvatten
3. Latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar
4. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Se
övergångsbestämmelser.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.
5 § Den avfallsansvariga nämnden informerar hushållen om krav och hantering
avseende förpackningar och el-avfall i enlighet med gällande producentansvar.
Betalning och informationsskyldighet
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport och behandling av avfall som utförs
genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter om avfallstaxa som
kommunfullmäktige har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller de som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande
regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av kommunalt avfall
Sortering av avfall
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet
med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. För matavfall gäller övergångsregler.
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9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för
borttransport.
Skyldighet att överlämna avfall
10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i
dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad
plats enligt 22 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors
hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska
motsvara behovet av borttransport av avfall, under kommunalt ansvar, från
fastigheten.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade
förhållanden som har betydelse för avfallshanteringen på fastigheten.
Emballering, fyllnadsgrad och vikt
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och utrymmet är avsedd.
Avfall som läggs i behållare (utom latrin) ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt
material och storlek. Det ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas eller
orsaka skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet vid hämtning. Vassa föremål
ska vara emballerade så att fara för annan inte uppstår.
Närmare krav på emballering framgår av bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.
12 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt.
13 § Behållare får inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter för en person att
flytta behållaren eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan
utrustning
Anskaffande och ägande
14 § Den avfallsansvariga nämnden bestämmer vilka behållare samt vilken utrustning
för insamling av olika avfallsslag som får användas. Användande av andra typer av
behållare och utrustning kan i undantagsfall ske efter skriftligt godkännande av
renhållaren.
15 § Kärl och latrinbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls av
renhållaren.
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Kärlskåp ägs av kommunen eller av fastighetsinnehavaren.
Komprimatorer ägs av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och installeras av
fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av
behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara
tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
Anläggande
16 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och
anläggningar för alternativa toalettlösningar ska inte avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningens lock alternativt anslutande koppling
överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska
vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningens anslutning för slang ska passa renhållarens hämtningsfordon. Om det
krävs en adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Ägaren till anläggningen är ansvarig för märkning och underhåll.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett
eller säck ska anläggas så att hämtning med kranbil kan utföras. Anläggande ska ske
så att avståndet mellan kranbilens uppställningsplats och filterkassett/storsäck inte
överskrider 6 meter för kassett/storsäck som väger högst 1000 kilo eller har en volym
på 1 kubikmeter, om inte särskilda skäl föreligger.
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller
anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en
god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.
Rengöring och skötsel
17 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och
skötsel av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges
regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och
olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Behållare, anordningar och utrymmen avsedda för avfallshantering ska utformas,
underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för
olycksfall minimeras.
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Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i behållare
18 § Behållare ska stå upprätt och vändas enligt anvisningar så att hantering med den
utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning
underlättas. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
Behållare ska placeras så att den inte orsakar trafikfara eller hinder samt placeras på
ett sådant sätt så att backning med renhållarens hämtningsfordon minimeras.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i/på fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas renhållaren.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och
vid behov rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
19 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med de hämtningsfordon som används i
kommunens insamlingssystem.
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och anläggningar för alternativa
toalettlösningar ska vara lättillgängliga för tömning.
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när
tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilo, om inte särskilda skäl
föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får
locket väga högst 35 kilo, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet.
Det åligger fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren att inför hämtning placera
storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 16 §.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas
renhållaren av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning
och ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När
anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel.
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens
försorg.
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Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd
slamtömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas renhållaren.
20 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske.
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren.
21 § Fettavskiljare ska sluttömmas om aktuell verksamhet i en fastighet upphör.
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren.

Hämtnings- och transportvägar
22 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.
23 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg fram
till hämtplatsen för avfall från kärl, enskild avloppsanläggning respektive fram till
fettavskiljare hålls i farbart skick.
Det är alltid renhållaren som avgör vägens farbarhet.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö
och hållas halkfri.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara
så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i kommunen.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt
22 §.
Vändmöjlighet för renhållarens fordon ska finnas i nära anslutning till sista
hämtplats på respektive väg.
24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som behållaren eller slangen
behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att behållare eller slang
utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder,
röjas från snö och hållas halkfri.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
25 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall
som framgår av bilaga 2.
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Åtgärder om föreskrift inte följs
27 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8
§, 11-13 §§, 18 §, 19 § 3 st och 5-6 st., 23 § samt 24 § inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren
hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av
extrahämtning mot avgift.
28 § Avfallsansvarig nämnd kan besluta att ändra avfallsabonnemang alternativt att
ta ut felsorteringsavgift om matavfall, vid upprepade tillfällen, sorterats som restavfall
eller inte sorterats enligt anvisningar i bilaga 1. Detta gäller för de
fastighetsägare/nyttjanderättshavare som anslutit sig till systemet med utsortering av
matavfall.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter
29 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat
avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter gäller 8-28 §§ om inget annat anges i dessa föreskrifter.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
Uppgiftsskyldighet
30 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger
upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter
om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.
Enligt 4 kap 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna
uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap 8 § avfallsförordningen till
kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens avfallsansvariga nämnd.

Undantag från avfallsföreskrifterna
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
31 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av avfall
under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag
som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska
ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Ansökan eller anmälan enligt bestämmelserna i 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43 §§ ska ske
senast två månader före den avsedda undantagsperioden.
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Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses.
Beviljade undantag upphör att gälla vid byte av fastighetsägare/nyttjanderättshavare
på fastigheten eller om förutsättningarna för undantaget förändras.
För att handlägga ansökningar och anmälningar får ansvarig nämnd ta ut en
handläggningsavgift enligt fastställd taxa.
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall som
kommunen ansvarar för
32 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 3335 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors
hälsa och miljön.
33 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det
kan ske utan att olägenhet uppstår och om det inte strider mot andra föreskrifter eller
beslut. Brandrisk måste beaktas liksom förbud mot eldning till skydd för människors
hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor eller annan författning.
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till den
tillsynsansvariga nämnden.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
35 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild avsedd
anläggning, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om
omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett
beskrivning av anläggningen. Ansökan handläggs av den tillsynsansvariga nämnden.
Förlängt hämtningsintervall
36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall
på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, kan efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges att restavfall hämtas var fjärde vecka
eller var tolfte vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller
miljön inte uppstår.
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar
att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren
för restavfall eller om kommunen på annat sätt konstaterar att matavfall från
fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.
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37 § För enskild avloppsanläggning vid åretruntboende kan fastighetsinnehavare
eller den nyttjanderättshavare som nyttjar anläggningen, efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd medges förlängt hämtningsintervall till vartannat år. Förlängt
intervall kan medges under förutsättning att den tillsynsansvariga nämnden utifrån
ansökan, med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet, kan bedöma
att hämtning med förlängt hämtningsintervall kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
38 § För enskild avloppsanläggning med sluten tank vid fritidsboende kan
fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som nyttjar anläggningen, efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges förlängt hämtningsintervall till vartannat
år. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att den tillsynsansvariga
nämnden utifrån ansökan, med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet, kan bedöma att hämtning med förlängt hämtningsintervall kan ske utan
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
39 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömning anpassas till anläggningens
behov.
40 § Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen
konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.
Gemensam avfallsbehållare/avfallslösning
41 a § Gemensam avfallsbehållare
Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma abonnemangstyp kan dela
kärl under förutsättning att:
1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både restavfall och matavfall.
Dispens från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare
komposterar allt matavfall och har anmält detta enligt 34 §.
2. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna
abonnemang för berörda fastigheter är högst 500 meter.
3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
4. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
5. Anmälan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den
avfallsansvariga nämnden.
6. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna.
Vid ägarbyte/ny nyttjanderättshavare faller överenskommelsen och en ny anmälan
måste göras. Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen
konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.
41 b § Gemensam avfallslösning
Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild anmälan eller ansökan, använda
en gemensam avfallslösning1 under förutsättning att:
1. Kriterierna i 41 a § punkt 1–4 är uppfyllda.
1

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.
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2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande
och skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.
3. Ingående fastighetsinnehavare meddelar renhållaren när förändring sker.
42 § Avfallsansvarig nämnd kan besluta om att ett avgränsat antal hushåll inom
lämpligt område erhåller gemensamma avfallsbehållare för det avfall som ska lämnas
i kärl.
Uppehåll i hämtning
43 a § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall vid åretruntabonnemang kan efter
ansökan till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader.
43 b § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall vid fritidsboende kan efter ansökan
till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen (1 maj – 30
september).
43 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja
åretruntboende kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges uppehåll i
hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. En förutsättning för sådant
uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett föregående år.
43 d § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja
fritidsbostad under hela hämtningssäsongen (1 maj – 30 september) kan efter ansökan
till avfallsansvarig nämnd medges uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens
avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från
anläggningen har skett i anslutning till föregående hämtningssäsong.
44 § Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar beviljas normalt med 1 år
i taget, men som längst 3 år i taget. Hämtning startar automatiskt efter
uppehållsperiodens slut.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
avfall under kommunalt ansvar till kommunen
45 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt avfall på
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och/eller återvinning.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då renhållningsföreskrifter för Åmåls
kommun 2015-06-17 upphör att gälla.
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Övergångsbestämmelser
1. Beslut om undantag som fattas med stöd av, eller i enlighet med, tidigare
föreskrifter och där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det
datum som anges i beslut.
2. Frivillig utsortering av matavfall från hushåll och verksamheter införs områdesvis
samt med fokus på olika kundgrupper, under en genomförandeperiod, från 202205-01 till 2025-06-01.
Detta medför att krav på sortering, emballering och hämtning av matavfall, enligt
2 § och instruktioner i bilaga 1 samt bilaga 2, träder i kraft områdesvis från det att
den avfallsansvariga nämnden beslutat att detta gäller.
3. Kommunens ansvar för bygg- och rivningsavfall, enligt 3 § punkt 4, träder i kraft 1
januari 2023.
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Bilaga 1. Anvisningar för sortering och hantering av olika avfallsslag
I behållare och utrymmen för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall ska vara väl
emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Sorterat material för återvinning ska vara rent och fritt från
föroreningar.
Avfall från hushåll ska sorteras, förvaras, transporteras och lämnas åtskilt enligt nedan.

Typ av avfall som ska sorteras ut
och hållas skilt från annat avfall

Krav på emballering m.m

Instruktion för hämtning/lämning

Asbest
Asbest kan finnas i t.ex. rör, tak- och
väggplattor (eternit).
Aska
Aska från vedeldade värmepannor,
kaminer och grillar.

Ska förpackas i plast för att förhindra exponering av damm.

Inplastad asbest lämnas på Östby Miljöstation mot
avgift och i anvisad container.

Aska får läggas på den egna fastigheten om det kan ske utan
olägenhet för människors hälsa och miljö. Den kan även
lämnas väl släckt och emballerad på Östby Miljöstation. Aska
ska hanteras på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka
brand eller medföra störning genom damning.
-

Lämnas enligt instruktion samt på anvisad plats på
Östby Miljöstation.

Ställs upp på ett sådant sätt som förhindrar att
batterisyra/innehåll rinner ut.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation.

-

Mindre mängder (personbilskärra) kan lämnas på
Östby Miljöstation mot avgift. Avfallet ska sorteras
och lämnas enligt instruktioner på plats.

Batterier
I enlighet med definitionen av bärbart
batteri i batteriförordningen
(2008:834). Om kasserade produkter
innehåller lösa bärbara batterier ska
dessa plockas ur.
Bilbatterier
I enlighet med definitionen av batteri i
batteriförordningen (2008:834).
Bygg- och rivningsavfall från
yrkesmässig verksamhet

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation eller i
de batteriholkar som finns på återvinningsstationerna
i kommunen.
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Detta avfall ska hanteras separat från
kommunalt avfall.
Däck
I enlighet med definitionen av däck i
förordningen om producentansvar för
däck (1994:1236).
Döda sällskapsdjur samt avfall från
husbehovsjakt och -slakt
Sällskapsdjur är djur som normalt
finns inomhus i en bostad, exempelvis
hund, katt, fiskar m.m. Mindre mängd
slaktbiprodukter sorteras som
matavfall om det är lättnedbrytbart

El-avfall
Vitvaror, kyl och frys, lysrör, ljuskällor,
småelektronik
Farligt avfall
Exempelvis:
- Färg, lackavfall samt hartser
- Limavfall och spackel
- Lysrör
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar

-

Ska lämnas till försäljningsställe. Fälg kan lämnas som
metall på Östby Miljöstation.

Slaktbiprodukter som lämnas som matavfall ska läggas i de
matavfallspåsar som tillhandahålls av renhållaren.
Slaktbiprodukter samt döda små sällskapsdjur som lämnas i
restavfallskärlet ska vara väl emballerat för att undvika
olägenhet.

Slaktbiprodukter som uppstår vid husbehovsjakt kan
lämnas kvar i skogen. Kontakta kommunens
miljökontor för närmare bestämmelser.
Mindre mängd slaktbiprodukter kan lämnas som
matavfall om det är lättnedbrytbart.
Horn, klövar etc. samt döda mindre sällskapsdjur kan
lämnas i restavfallskärlet.
Döda sällskapsdjur kan grävas ner på den egna
fastigheten. Kontakta kommunens miljökontor för
närmare bestämmelser.
Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att
gräva upp kroppen.
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till veterinär för
omhändertagande.
Lämnas på anvisade platser på Östby Miljöstation.

-

Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika typer
av farligt avfall får inte blandas.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation eller till
någon av de mobila insamlingskampanjer som
anordnas årligen av renhållaren.
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- Starkt surt eller basiskt avfall (ex.
soda, svavelsyra, ammoniak,
avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller kvicksilver
(exempelvis termometrar,
barometrar, reläer).
Fett från fettavskiljare
Förpackningar
I enlighet med definitionen av
förpackning i förordningen om
producentansvar för förpackningar
(2018:14:62)
Grovavfall
Exempelvis möbler, cyklar, leksaker,
porslin, stekpannor.
Invasiva växter
Ska hållas skilt från annat
trädgårdsavfall och grovavfall
Kabel
Kanyler

Kyldisk

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.
Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas.

Avfallet hämtas av renhållaren efter beställning.

-

Grovavfall från hushåll lämnas på Östby Miljöstation.
Avfallet ska sorteras och lämnas enligt instruktioner
på plats.
Invasiva växter/växtdelar lämnas på anvisad plats på
Östby Miljöstation.

Avfallet ska vara väl emballerat och tillslutet i dubbla
plastsäckar.
Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av
apotek. Avfallet lämnas sedan till apotek som kommunen
har avtal med.
-

Latrin

Ska samlas i tunna som ska vara väl försluten så att avfallet
inte kan spridas.

Läkemedel
I enlighet med definitionen av
läkemedel i förordningen (2009:1031)
om producentansvar för läkemedel.

Ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls av apoteket.

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls
av producenterna.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation.
Lämnas till apotek.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation mot
avgift.
Latrin kan hämtas vid fastigheten av renhållaren mot
avgift. Latrintunnor kan även lämnas på anvisad plats
på Östby Miljöstation.
Lämnas till apotek.
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Matavfall
Exempelvis matrester, kaffesump och
fruktskal. Separat insamling av
matavfall införs etappvis i kommunen.
Matfett
Ska sorteras ut och hållas skilt från
annat avfall om volymen överstiger
0,1 l.
Restavfall
Avfall som kvarstår när matavfall,
farligt avfall, förpackningar,
returpapper, el-avfall och annat avfall
som omfattas av producentansvar, har
sorterats ut från det kommunala
avfallet.
Returpapper

Ris och grenar
Slam, spillvatten och
fosforfiltermaterial från enskilda
avloppsanläggningar

Textil
Både hel och trasig textil.
Trädgårdsavfall
Värmepump (utedel)

Matavfall från hushåll ska läggas i biologiskt nedbrytbar påse
som tillhandahålls av renhållaren.
Matavfall från verksamheter ska av avfallslämnaren
förpackas i särskild biologisk nedbrytbar påse eller säck som
godkänts av avfallsansvarig nämnd.
Ska förvaras i behållare med tätslutande lock. Maximalt 0,1
liter flytande emballerat avfall får läggas i behållare för
restavfall, om det kan ske utan att emballaget går sönder.

Matavfall borttransporteras från fastigheten av
renhållaren i enlighet med de hämtningsintervall som
kommunen tillhandahåller. Extra hämtning kan
beställas.

Läggs i påse eller paket och lämnas i behållare. Avfallet ska
vara väl emballerat så att det inte sprids eller så att inte
skada, arbetsmiljöproblem och andra besvär uppkommer.
Restavfall får inte lämnas på Östby Miljöstation.

Restavfall transporteras bort från fastigheten av
renhållaren i enlighet med de hämtningsintervall som
kommunen erbjuder. Extra hämtning kan beställas.

Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls /anvisas.

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls
av kommunen eller till den som kommunen anlitar för
insamlingen.
Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation.
Avfallet hämtas av renhållaren i enlighet med de
hämtningsintervall som kommunen erbjuder. Extra
hämtning kan beställas.

Ris och grenar ska lämnas löst.
Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter
ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att
hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller
suganordning.
Ska lämnas emballerat i påse.
Trädgårdsavfall ska lämnas löst d.v.s. inte i säck eller i annan
behållare.

Större volymer ska lämnas på Östby Miljöstation.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation eller
annan plats som anvisas av kommunen.
Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation eller på
annan plats som anvisas av kommunen.
Värmepump (utedel) lämnas på Östby Miljöstation
mot avgift. Anordningen ska vara tömd på eventuellt
kylmedel.
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Återbrukbara saker och textil

Lämnas till frivillig organisation med
secondhandförsäljning.

Bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet

Kommunalt ansvar fr om 1 januari 2023

Typ av avfall som ska sorteras ut
och hållas skilt från annat avfall

Exempel på avfall

Instruktion för hämtning/lämning

Trä

Omålat, oljat eller målat trä

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Impregnerat trä

Omålat eller målat impregnerat trä

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Metall

Takplåt, stuprör i metall

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Gips

Ren gips utan träreglar etc.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Glas, porslin och keramik

Glasrutor utan karm, kakel

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Sten, betong och tegel

Marksten, betongplattor, tegelpannor

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Brännbar fraktion

Takpapp, tjärpapp, frigolit

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Fönster

Fönster med karm

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Ej återvinningsbart

Isolering

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation
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Bilaga 2. Hämtningsintervall för avfall under kommunalt
ansvar
Avfall som lämnas i kärl
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av mat- och restavfall
normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång
varannan vecka samt två eller tre gånger per vecka.
2. Från en- eller tvåbostadshus för åretruntboende sker hämtning av mat- och
restavfall normalt en gång varannan vecka. Vid beviljat undantag om förlängt
hämtningsintervall tillhandahåller även renhållaren hämtning var fjärde vecka
alternativt var tolfte vecka.
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av mat- och
restavfall normalt en gång varannan vecka under perioden 1 maj – 30 september.
Latrin
Hämtning av latrin sker a v r en h å l l a r e n efter beställning av
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare.
Slam och spillvatten från enskilda avloppsanläggningar
1. Tömning av slamavskiljare och sluten tank för åretruntboende sker en gång per
år. Renhållaren tillhandahåller även tömning fler gånger per år.
2. Tömning av slamavskiljare för fritidsboende sker en gång vartannat år.
Renhållaren tillhandahåller även tömning en gång per år.
3. Tömning av sluten tank för fritidsboende sker en gång per år. Renhållaren
tillhandahåller även tömning fler gånger per år.
4. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt beslut
från tillsynsansvarig nämnd eller i annat fall minst en gång vartannat år.
5. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av tillsynsansvarig nämnd och ska följa leverantörens anvisningar.
Avfall från fettavskiljare
1. Tömning av fettavskiljare sker minst tre gånger per år eller efter vad som krävs
för att säkerställa anläggningens funktion.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2021-09-21
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

§ 89

Dnr TFNSÅ/2021:79

Avfallsföreskrifter för Åmåls kommun
Ärendebeskrivning
En ny avfallsföreskrift ska antas för Åmåls kommun med anledning av ett förändrat
insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska antas av Åmåls
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-30
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-07, § 41
Sammanställning av inkomna yttranden och svar på yttranden
Förslag till avfallsföreskrift för Åmåls kommun
Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Åmåls kommunfullmäktige att anta
avfallsföreskrift för Åmåls kommun från och med 2022-01-01.
_______________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen i Åmåls kommun

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 3 - Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift för Åmåls kommun
Område/Paragraf
Styrdokumentets benämning

Förändring
Från renhållningsföreskrift till avfallsföreskrift.

Begrepp och definitioner (se t.ex. 2§, 3§)

Nya begrepp används.

Brödtext

Brödtexten är mer beskrivande och då lättare att förstå.

1§ Bemyndigande
12§ Fyllnadsgrad kärl/säck

Uppdaterad avfallsförordning.

13§ Vikt av kärl

Ny paragraf.

Ny paragraf.
Behållare får inte fyllas mer än att den kan tillslutas helt.
Tillämpas sedan 1 år tillbaka i drift
Kärl får inte vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att
hanteras av en person.

16§ Anläggande av nya
avloppsanläggningar

18§ Tillgängliga och rättvända kärl inför
tömning
19§ stycke 1-8
Åtgärder inför tömning av anläggning

Ny paragraf.
Bland annat en punkt om maximalt avstånd mellan
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för
tömning (20 m) såvida inte särskilda skäl föreligger.
Delvis ny lydelse av paragrafen.
Tillämpas sedan 1 år tillbaka i drift (rättvända kärl).
Ny lydelse av paragrafen
Bland annat att anläggningen är tillsluten på ett barnsäkert
sätt och att filtermaterial ska vara sugbart.

dnr TFNSÅ 2021/79

Skäl
Styrdokumentet omfattar hela den kommunala
avfallshanteringen och inte endast sophämtning som
renhållning ibland kan tolkas som.
Ny lagstiftning, nya avfallsslag och nya
anläggningstyper (t.ex. kommunalt avfall, mat- och
restavfall, fettavskiljare)
För att föreskriften ska vara lättare att använda och
upplevas mer tillgänglig för de som inte kommer i
kontakt med den så ofta.
Ny lagstiftning att hänvisa till.
Möjliggör förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av
avfall. Tydliggör fastighetsägarens/
nyttjanderättshavarens ansvar.
Möjliggör förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av
avfall. Tydliggör fastighetsägarens/
nyttjanderättshavarens ansvar.
Möjliggör förbättrade hämtningsförhållandena och
ökad säkerhet i slamtömningsverksamheten.

Möjliggör en förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av
avfall. Tydliggör fastighetsägarens/
nyttjanderättshavarens ansvar.
Möjliggör förbättrade hämtningsförhållanden och
ökad säkerhet i slamtömningsverksamheten.

Bilaga 3 - Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift för Åmåls kommun
19§ stycke 9
Åtgärder inför tömning av anläggning

Nytt stycke.

20§ Sluttömning enskild
avloppsanläggning

Ny paragraf.

21§ Sluttömning av fettavskiljare
22§ Hämtplats för kärl och säck

Ny paragraf.
Samtliga placeringsalternativ är med nu: överenskommen
plats, anvisad plats eller vid fastighetsgräns.
Delvis ny lydelse av paragrafen, tillämpas redan i
verksamheten.

24§ Dragväg för kärl eller slang

27§ Kommunens rättighet att inte hämta
avfall under vissa förhållanden.
28§ Avfallsansvarig nämnds rätt att ändra
abonnemang alternativt debitera
felsorteringsavgift

31§ Handläggning av anmälning/ansökan

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljaren.

Paragrafen anger under vilka förhållanden som kommunen
har rätt att inte hämta avfall men anledning av att
föreskriften inte följs.
Ny paragraf.
Avfallsansvarig nämnd kan besluta att ändra avfallsabonnemang
alternativt att ta ut felsorteringsavgift om matavfall, vid upprepade
tillfällen, sorteras som restavfall eller inte uppfyller kriterier för
separat biologisk behandling. Detta gäller för de fastighetsägare/
nyttjanderättshavare som anslutit sig till systemet med utsortering
av matavfall.

Delvis ny lydelse av paragrafen –
- Ansökan eller anmälan ska ha inkommit senast två
månader före önskad period.
- Beviljade undantag förfaller vid ägarbyte eller om förutsättningarna ändras.
- Beslutande nämnd har rätt att ta ut handläggningsavgift

dnr TFNSÅ 2021/79

Används först om ett byte till tvåfackstömning av
slamavskiljare sker i nästkommande
slamtömningsuppdrag. Slamtömning med tvåfacksfordon möjliggör återpumpning av vattnet till
slamavskiljaren. I nuvarande entreprenad sker
heltömning av slamavskiljare.
Inget avfall ska lämnas kvar i enskild avloppsanläggning efter att fastigheten anslutits till
kommunalt VA.
Inget avfall ska lämnas kvar i anläggningen.
Ger en ökad flexibilitet eftersom förutsättningarna ser
olika ut på olika platser/fastigheter.
Möjliggör en förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av
avfall. Tydliggör fastighetsägarens/
nyttjanderättshavarens ansvar.
En ökad tydlighet och transparens i verksamheten.

Kvalitetssäkring av det matavfall som skickas till
behandlingsanläggning för rötning till biogas och
biogödsel.

En ökad tydlighet.
Idag är undantaget förlängt hämtningsintervall
tidsbegränsat till fyra år. Med det nya förslaget
försvinner tidsbegränsningen.

Bilaga 3 - Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift för Åmåls kommun
36§ Förlängt hämtningsintervall för
restavfall
38§ Förlängt hämtningsintervall för
sluten tank

Kunden kan får förlängt hämtningsintervall både om
matavfall lämnas för insamling samt om matavfall
komposteras.
Ny paragraf.

39 a § Gemensam avfallsbehållare för
mat- och restavfall

Paragrafen har blivit mer detaljerad när det gäller villkor för
gemensam avfallsbehållare.

39 b § Gemensamhetslösning för matoch restavfall
41 b § Uppehåll i hämtning av mat- och
restavfall vid fritidsbostad
41 d § Uppehåll i hämtning av slam vid
fritidsbostad
Övergångsbestämmelser

Ny paragraf.

Bilaga 1 Sorteringsanvisningar

Bilagan har kompletterats med nya avfallsslag samt utifrån
nya krav på utsortering för återvinning/återanvändning.
Text om hämtningsintervall låg tidigare inne i
huvuddokumentet.

Bilaga 2 Hämtningsintervall för avfall

Ny paragraf.
Ny paragraf.
Ny paragraf.
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Anpassning av paragrafen till det nya
insamlingssystemet.
Även fritidshusägare får möjlighet att förlänga
hämtningsintervallet för sin slutna tank om
anläggningen inte behöver tömmas varje år.
Ökad tydlighet för fastighetsägare/
nyttjanderättshavare som önskar ansöka om
gemensam avfallsbehållare.
Fastighetsägare får själva forma en gemensam
avfallslösning. Tydliggör krav och ansvar.
Fritidshusägare får möjlighet till säsongsvis uppehåll i
hämtning av mat- och restavfall.
Fritidshusägare får möjlighet till säsongsvis uppehåll i
hämtning av slam.
När ett insamlingssystem ska förändras behövs
övergångsbestämmelser under omställningsperioden.
Ny lagstiftning, nya avfallsslag och en ökad tydlighet.
Ökad tydlighet och förenkling av styrdokumentet.
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Datum

2021-08-30
Teknik- och fritidsförvaltningen
Veronica Carlsson Ulff, 0533-681780
veronica.carlsson-ulff@saffle.se

TFNSÅ 2021/79

Avfallsföreskrift för Åmåls kommun
Sammanfattning
En ny avfallsföreskrift ska antas för Åmåls kommun med anledning av ett
förändrat insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska
antas av Åmåls kommunfullmäktige.
Bakgrund
Teknik- och fritidsnämnden tog 2021-05-18 beslut om att ställa ut förslag på
avfallsföreskrift för Åmåls kommun under perioden 26 maj – 26 juni.
Förslaget ställdes ut på kommunens hemsida samt i förvaltningsbyggnaden
Norrtull. Ett trettiotal särskilt berörda fick inbjudan till samrådet via brevutskick och samrådet annonserades även ut via lokaltidning och sociala
medier.
Förvaltningen har sammanställt de yttranden som inkommit och svarat på
dessa enligt bilaga 1. Förslaget till avfallsföreskrift har i några punkter
reviderats utifrån yttranden samt avfallsbegreppen i föreskriftens bilaga 1 har
anpassats till det nya gemensamma skyltsystemet som är framtaget av
branschorganisationen Avfall Sverige.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av enheten för Avfall och renhållning.
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna yttranden och svar på yttranden
Förslag till avfallsföreskrift för Åmåls kommun
Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift
Förvaltningens ståndpunkt
Avfallsföreskriften är ett viktigt styrdokument som tillsammans med
kommunens avfallsplan ska leda till att avfallshanteringen blir mer hållbar.

Säffle kommun

Datum

Sida

2021-08-30
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Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Åmåls kommunfullmäktige att anta
avfallsföreskrift för Åmåls kommun från och med 2022-01-01.
.

Helen Halvardsson
Förvaltningschef

Veronica Carlsson Ulff
Handläggare Avfall och renhållning

Bilaga 1 – sammanställning av inkomna yttranden och svar
Bilaga 2 – Avfallsföreskrift för Åmåls kommun
Bilaga 3 – Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen i Åmåls kommun

Säffle kommun

Datum

Sida

2021-08-30
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Bilaga 1 – sammanställning av inkomna yttranden och svar
Inkomna yttranden
Fyra stycken yttranden har inkommit under utställningsperioden. Nedan
redovisas yttrandena, det svar som lämnats samt de eventuella revideringar
som gjorts av förslag på avfallsföreskrift.

Yttranden och svar
Yttrande från Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten har mottagit remiss från Säffle Åmål Teknik- och
fritidsförvaltning angående förslag till ny avfallsföreskrift för Åmåls
kommun.
Samhällsbyggnadsenheten i Åmåls kommun har inget att erinra mot
förslaget under förutsättning att följande synpunkter beaktas:
17§: Rengöring och tillsyn: Ordet ”tillsyn” i rubrik och text kan ses som
missvisande och bör förslagsvis bytas ut till t.ex skötsel.
31§: 5:e stycket: I förslaget anges att beviljande undantag upphör att gälla
vid ägarbyten. Eftersom även hyresgäst eller liknande kan vara sökanden
bör även texten kompletteras med hyresgäst (arrendator).
33§: 2 stycket: Tveksamt om stycket ska vara med, alternativt hänvisning till
lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Svar till Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun:
17§: Ordet tillsyn ersätts med ordet skötsel i de paragrafer som avser
fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens ansvar.
31§: 5:e stycket: Texten kompletteras med nyttjanderättshavare.
33§: Paragrafens lydelse kvarstår i sin helhet i syfte att informera om att
eldning av torrt trädgårdsavfall är tillåtet samt under vilka omständigheter
detta får ske på en fastighet. Kommunen har möjlighet att ytterligare reglera
eldning av trädgårdsavfall i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Säffle kommun

Datum

Sida

2021-08-30
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Yttrande från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB)
Hej!
Jag har tittat på det. Vet inte om det hör hemma men jag hittade inget om
den kommande utredningen om förpackningar som kommer att innehålla
krav på fastighetsnära insamling av förpackningar (oklart ännu i vilken
utsträckning). Textilier är också styrt till ÅVC, vilket vi i andra kommuner
arbetat fram ett sätt att samla in på åvs. Tidningar som blir kommunalt
ansvar från 2022-01-01 bör också finnas med.
//Magnus Örnborg
Regionchef
Svar till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
Kommunens avfallsföreskrift ska reglera de aktuella ansvarsförhållandena
för kommunalt avfall. Utmynnar utredningen om ansvar för insamling av
förpackningar i ett beslut om ett kommunalt ansvar så kommer kommunens
avfallsföreskrift att korrigeras utifrån denna lagändring.
I tidigare dialog med FTI AB har budskapet varit att endast behållare för
förpackningar och tidningar får placeras på ÅVS. Öppnar nu FTI AB upp för
att även placera behållare för textil på ÅVS så är detta positivt utifrån både
miljö och service. Avfallsföreskriftens bilaga 1 har reviderats utifrån denna
möjlighet.
Avfallsföreskriften reglerar att insamling och återvinning av tidningar
(returpapper) är ett kommunalt ansvar från och med 2022-01-01.

Yttrande från privatperson i Åmåls kommun
Hej, när det är dags för ny sophämtning/ avfallsföreskrift så hade det varit
bra att ta betalt för vikten man lämnar in. Vissa har massor med sopor och
andra har knappt något. Om man sätter en viktavgift per kg så tror jag folk
tänker mer på hur mycket man slänger/vad man slänger och det innebär
bättre för miljön och körning av sopbilar.
Svar på yttrande från privatperson i Åmåls kommun
Avfallsföreskriften reglerar inte hur taxan (taxemodellen) för den
kommunala renhållningen ska debiteras kund.
Frågan om viktbaserad taxa har inte lyfts i kommunen de senaste åren.
Erfarenheter från andra kommuner visar tyvärr att avfall som ska slängas i
det gröna kärlet istället slängs på andra platser eller i andras kärl och då
troligen i syfte att undvika kostnader för den aktuella fastighetens
renhållning. En viktbaserad taxa medför inte att sopbilarna färdas färre mil.

Säffle kommun
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Sida

2021-08-30
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Yttrande från privatperson i Åmåls kommun
Hej
I paragraf 36 står det att det går att få fyraveckorstömning om man har
varmkompost. Så har vi det i huset i Åmål. Vi har även sommarstuga i
kommunen. Där har vi sommartömning. Där gick det inte att få fyraveckors
tömning. Alternativet fanns inte. Vi har varmkompost där också så vi fyller
inte soptunnan på två veckor. Känns väldigt onödigt att den töms varannan
vecka. Hoppas att fyraveckorsalternativet finns med i den nya föreskriften.
Svar på yttrande från privatperson i Åmåls kommun
I föreskriften anges att det ska vara möjligt att få ett förlängt hämtningsintervall om matavfall komposteras på fastigheten eller sorteras ut och
lämnas till kommunen. Vilka renhållningstjänster som ska erbjudas vilka
kundgrupper beslutas sedan i avfallstaxan. Önskemålet om att även fritidshus
ska ha möjlighet till månadshämtning tas med i arbetet med att ta fram
förslag på ny avfallstaxa.

Ärende 5
Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

Dnr 2021-00347

KS § 239 Delårsrapport efter 31 augusti 2021 för
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten efter
31 augusti 2021 för Fyrbodals kommunalförbund för Åmåls kommuns del.

Sammanfattning av ärendet
Medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund har från förbundsdirektionen
mottagit delårsrapport efter 31 augusti 2021.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 25 november 2021
- Beslut förbundsdirektionen § 85 den 28 oktober 2021
- Delårsrapport efter 31 augusti 2021
- Bilaga Uppföljning av aktivitetsplan

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

Referens

2021-11-25

KS 2021-00347

Kansli- och utredningsenheten
Ida Tornestrand
Kommunstyrelsen

Delårsrapport efter 31 augusti 2021 för
Fyrbodals kommunalförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten efter
31 augusti 2021 för Fyrbodals kommunalförbund för Åmåls kommuns del.

Sammanfattning av ärendet
Medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund har från förbundsdirektionen
mottagit delårsrapport efter 31 augusti 2021.

Kansli- och utredningsenhetens ståndpunkt
Kommunledningskontoret föreslår att delårsrapporten godkänns.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Måluppfyllelse
Beslutet går i linje med Åmåls kommuns strategiska utvecklingsmål ” I Åmål ska
alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 25 november 2021
- Beslut förbundsdirektionen § 85 den 28 oktober 2021
- Delårsrapport efter 31 augusti 2021
- Bilaga Uppföljning av aktivitetsplan

Ida Tornestrand
Kommunsekreterare
Kansli- och utredningsenheten

Björn Skog
Kansli- och utredningschef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post
ida.tornestrand@amal.se

Org.nr
212000-1587

Bankgiro
991-2353

Webb
www.amal.se
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

Detta är andra uppföljningen av den nya treåriga verksamhetsplanen. Den består av fem
strategiska utvecklingsområden som direktionen beslutat och ska ses som en färdriktning för
Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och gemensamma satsningar.
Kopplat till varje område genomförs aktiviteter som beskriver kommunalförbundets insatser för
att nå de strategiska målen. Under första och andra tertialen har ett antal övergripande
aktiviteter genomförts såsom:

En ny överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund har tecknats avseende de
delregionala utvecklingsmedlen (DRUM). Genom överenskommelsen tillsätts strategiska
funktioner för genomförandet av delar av förbundets verksamhetsplan, den regionala
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och klimat 2030. Resterande medel går till
medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter. Syftet med den nya modellen är att
skapa förutsättningar för genomförandet av den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS 2030)
som trädde i kraft i februari 2021.

Enligt ett årshjul förs presidiedialog mellan direktionens arbetsutskott och Västra
Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och
Miljönämnden (MN) i syfte att se hur kommunalförbundet är med och bidrar till och följer upp
insatser inom den nya regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen.

Ett antal processer pågår såsom uppföljning av Gryning Vård AB (berör kommunerna genom
sina kommunalförbund), att finna långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV)
(berör kommunerna i Fyrbodalsregionen och Högskolan Väst) samt dialog kring innehåll av nytt
samverkansavtal för naturbruksutbildningar (berör alla kommuner, kommunalförbund och
Västra Götalandsregionen). En stor omställningsprocess pågår för införandet av Nära vård.
Förbundet deltar också i framtagandet av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En ny
näringslivstrategi för förbundet är under framtagande.
Förbundet har sedan 1 januari ett helt nytt diariesystem och har under våren startat med esignering av avtal och protokoll vilket har bidragit till en mer effektiv hantering.

I mars utsattes förbundet för ett bedrägeriförsök, pengar betalades felaktigt ut men försöket
lyckades inte fullt ut. Tack vare snabb hantering i samarbete med bank kunde pengarna
återbetalas. Bedrägeriförsöket polisanmäldes. Händelsen bidrog till genomlysning av förbundets
interna rutiner. I samband med detta höjdes IT-säkerheten upp med bland annat
multifaktorinloggning och höjt spamfilter på mejl.

Ett antal medarbetare har börjat och slutat under framför allt första tertialen. Detta beror främst
på projekt som startats eller avslutats samt pensionsavgångar. Detta medför ett antal
nyrekryteringar.

Förbundets verksamheter och projekt har fortsatt att ställa om under pandemin till att jobba
mer digitaliserat när det kommer till möten, konferenser och utbildningar. Detta har i sin tur
minskat resandet och möjliggjort för fler att kunna delta på möten och konferenser jämfört med
fysiska möten. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra negativa effekter
rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin
digitala mognad och anpassa verksamheter och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens
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rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En
viktig uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta i pågående utvecklingsprocesser i en
tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på verksamhetsfrågor. Det finns dock
arbetsområden som inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den
delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro. De
politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Alla
medarbetare har erbjudits utbildning i verktyg för att hålla i digitala möten.

En arbetsmiljöenkät är genomförd avseende de två senaste åren vilket innebär att förbundet har
möjlighet att analysera effekterna av pandemin även avseende personalens arbetsmiljösituation.
Analys av enkäten pågår och blir klar i slutet av september.
År 2021 är första året som förbundet har tertialavstämningar i stället för kvartalsavstämningar,
enligt beslut i direktionen den 24 september 2020, § 72. Detta gör att jämförelsen med
föregående års resultat för perioden kan bli något missvisande då den föregående
delårsrapporteringen gjordes per 30 juni 2020. Siffrorna inom parentes i
förvaltningsberättelsen avser alltså 30 juni 2020.
Inga investeringar har gjorts under perioden.

Förbundets förväntade utveckling avseende
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god
ekonomisk hushållning

Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer
tidigare års. Dock med reservation för omställningar som har gjorts på grund av Covid-19.
Effekten av pandemin är minskade kostnader, som till exempel resor och möteskostnader
jämfört med budget.

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet,
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig.
Förbundet bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls.
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Uppföljning finansiella mål

EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT

Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 19 procent får och kan variera över tid.

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets
egna kapital. Den 31 augusti 2021 är soliditeten 7 procent, vilket är en sänkning från
årsbokslutet 2020 med 1 procentenhet. Detta är en naturlig fluktuation med pågående projekt
och verksamheter som slutregleras först i samband med årsskiftet eller vid slutredovisning.
Därmed har förbundet en del medel bokförda som förutbetalda eller upplupna intäkter.

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA.

Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 991
tkr (-446 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 190 tkr. Resultatet består av överskott i
basens resultat.

GOD LIKVIDITET

Förbundet ska 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.
Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 66 miljoner kronor (cirka 43
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet.

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT

Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes under våren och avsåg 2020 års
projekt och verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen
uppföljning eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2021.
Prognosen är att målet kommer att nås.

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:
•

•

Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande
sätt.
Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2021 och har till och med 31 augusti genererat
ränteintäkter om 13 tkr (21 tkr).
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Uppföljning strategiska utvecklingsområden

Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Förbundet har utvecklat sin
digitala mognad och anpassat verksamheterna och projekten i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Trots pandemin har förbundet i hög grad kunnat
genomföra de insatser som förväntats. Dock finns undantag som till exempel arbetet med den
delregionala strukturbilden och genomförandet av de utbildningar och studiebesök som kräver
fysisk närvaro. De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits
digitalt. De digitala mötena har lockat fler deltagare än de fysiska vilket är mycket positivt. Att
förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete
som under många år byggts i professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och
flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Dock ger nätverken uttryck för
avsaknad av de relationsbyggande aktiviteter som möjliggörs genom fysiska träffar.
Superteamet, som består av kommunernas näringslivsutvecklare och aktörerna inom det
företagsfrämjande systemet i Fyrbodal, har utökats med representation från utvecklingsnoderna
Innovatum, Mötesplats Steneby, Gröna klustret, Wargön Innovation, Kristineberg och Sotenäs
symbioscenter. Dessa kommer vara än mer viktiga för det framtida arbetet med omställning till
ett mer grönt och hållbart samhälle.

De större eventen som förbundet har anordnat har haft fler deltagare än någonsin. Detta är en
trend som även syns i antalet besökare på vår hemsida. Så ser även trenden ut i våra sociala
media-kanaler vilket är mycket positivt då vår kommunikation bygger vår gemensamma
identitet och vårt varumärke Fyrbodal.
Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska utvecklingsområden. Nedan redogörs för
arbetet som utförs inom respektive område på aggregerad nivå. I bilagan ”Uppföljning
aktivitetsplan delårsbokslut 2021” finns insatserna beskrivna på detaljerad nivå.

STÖD, OMSORG OCH HÄLSA

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål;
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan. Processen kring omställningen
till Nära vård är i full gång i medlemskommunerna och i det arbetet utgör förbundet ett stöd för
kommunerna genom den resurs som finns på förbundet sen i januari i år. Särskilt viktigt för
detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har varit att
anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till
pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i samordning av insatser kopplade till
detta såsom provtagning och vaccinationer.
För att bidra till andra har förbundet deltagit i flera sammanhang i andra kommuner/län för att
berätta om Fyrbodals sätt att jobba med strategier och strukturer för kompetens,
kompetensutveckling och kvalitet med fokus på baspersonal. Bland annat har förbundet blivit
inbjuden till Forum Carpe Stockholm att berätta om det avslutade projektet Fyrbodal höll i
”välfärdsteknik inom funktionshinderområdet” och hur vi fortsatt jobba efter det med vårt
DIKT-nätverk - där det brukarnära stödet står i fokus.

Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större
likvärdighet för studenter i hela länet.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som
finns inom både offentlig och privat sektor. Det stora projektet Strategisk kompetensförsörjning
har bidragit till att fler kompetensråd har bildats, att insatser för att motverka effekterna av den
stängda gränsen till Norge har gått att genomföras och att medlemskommunernas anställda fått
löpande kompetensutveckling inom flera olika områden.

I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Under sommaren gick projektet
in i genomförandefas vilket innebär att förbundet nu kan erbjuda 2000 personer
kompetensutvecklande insatser som stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Detta innebär
att förbundet är med och bidrar till ökad och bibehållen sysselsättning inom hårt drabbade
branscher.

Utredningen om förbundets FoU-resurs inom område utbildning och kompetensförsörjning har
genomförts. Processtöd Fullföljda studier pågår.

Genom att analysera och bearbeta resultat från avslutade och ovan nämnda pågående projekt
har förbundet också börjat formera arbetet framåt kring Kraftsamling Fullföljda studier som
finns med i den regionala utvecklingsstrategin.

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Fysisk planering och hållbara transporter” finns tre
strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling. Inom
hållbart resande drivs arbetet enligt plan medan arbetet inom ”Gemensam planering” och
”Samspel och utveckling” till stor del pausats på grund av Coronapandemin.

Behovet av en sammanhållen process för hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och
behovet har efter beslut i direktionen lyfts till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd
och Västtrafik. Beslutet kan innebära en mer fokuserad insats på frågan framöver.

En rad insatser har gjorts inom projektet Fossilfri gränsregion. Bland annat har ett underlag för
kommunernas hantering av publik laddinfrastruktur tagits fram och flera insatser som främjar
biogasanvändandet inom kollektivtrafiken, skolskjutsar, industritillämpningar och tunga
transporter pågår. Detta är ett viktigt led i arbetet mot omställningen till det fossilfria samhället.
Prognosen framåt är att arbetet inom de mål som pausats kan startas upp med ny kraft så fort
restriktionerna för Coronapandemin har lättat.

NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt
plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är nu ute för granskning i flera nätverk och
organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt för att driva på näringslivets
utveckling pågår. Flera etableringsförfrågningar inom Fyrbodals styrkeområden ligger inne hos
Position Väst. Programmet som genomförs tillsammans med Svenskt Näringsliv för att förbättra
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företagsklimatet genom att erbjuda kommunernas anställda kompetensutvecklande insatser har
nu haft över hundra deltagare.
Ett klusterinitiativ liksom en testbädd för träutveckling är under utformande. På regionalt plan
är arbetet med framtagandet av ett skogsprogram i full gång.

Projektet Hållbar besöksnäring i Väst har gått in i genomförandefas under sommaren och under
hösten finns en rad aktiviteter att ta del av för besöksnäringsföretag. Projektet Våra rum har
beslutats med syfte att ta tillvara det ökade intresset hos kommunerna för gestaltad livsmiljö. En
kartläggning av behov som utövare inom Kulturella och kreativa näringar är genomförd. Nästa
steg i arbetet blir att ta fram en gemensam strategi för hur kommunerna och
kommunalförbundet kan stötta näringen. Konferensen Attraktiva kommuner - på temat
Gestaltad livsmiljö, från nationell politik till lokal praktik genomfördes i januari med över 380
deltagare.
Sammantaget är dessa insatser viktiga för att skapa förutsättningar för det nya näringslivet
utifrån samhällets omställningsbehov som pekas ut i den regionala utvecklingsstrategin och
enligt Agenda 2030.
Prognosen är att arbetet inom området fortsatt kommer att löpa på enligt plan.

DIGITALISERING

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation,
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en
stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.
Arbetet har utmanats av att förbundet inte längre har en egen digitaliseringsfunktion då
strategerna som är utsedda att leda arbetet numera utgår från VästKom. Stort fokus läggs
därifrån på Framtidens vårdmiljö, FVM. Att resurserna för digitaliseringssamordnare sen
januari 2021 är samlade till VästKom innebär ett behov av nyorientering i hur förbundet ska
verka.
Prognosen är att förbundet fortsatt kommer att kunna ha en stödjande roll men om
förutsättningarna inte förändras inte kommer att kunna genomföra egna aktiviteter inom
området.
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Balanskravsutredning

Bedömning av balanskravsresultatet 2021-08-31 (tkr)

Periodens resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

= 991
0
0
0
0
0
= 991
0
0
= 991

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan
redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med
lämnad helårsprognos för förbundet.

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till
den budget som fastställts för den löpande
verksamheten

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2021 och kända faktorer för
kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +
998 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 190 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med +
808 tkr. Bedömningen är att om inget oförutsett händer kommer förbundet att kunna hålla
prognosen, dock med reservation för kostnader som uppstår i samband med viss återgång till
arbetsplatsen i samband med att pandemin avtar.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat förklaras med pandemin och
vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala förhållanden hade förbundets
ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i personalkostnaderna kommer
troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten men möjligen att resor och möten
kommer att öka under hösten och vintern i samband med att restriktioner och
rekommendationer förändras.

För att visa på skillnaden i kostnader kan nämnas att för helåret 2019 redovisades ca 220 tkr för
mötes- och resekostnader för politiker och tjänstepersoner och för delåret 2021 så ligger
kostnader på 0 kr.
Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet. Budget för projekt och övrigt finansierad
verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, men redovisas inte i
delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.
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Kommentarer till resultatet

Under perioden har inga projekt eller verksamheter som avslutats genererat vare sig överskott
eller underskott. De pågående projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte
delårsbokslutets resultat.
Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej
upparbetade personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på grund av
pandemin.

Avvikelsen mot budget för 2021 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr)
INTÄKTER
Medlemsavgifter (36 kr/invånare)
Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

BUDGET

UTFALL

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

AVVIKELSE
BUDGET
2021

2021-01-01 –
2021-12-31
9 900

6 586

4 793

-3 314

35

9 935

46

6 632

74

4 867

11

-3 303

-100

-22

-59

78

0

0

0

0

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-731

-494

-344

237

-7 204

-4 336

-3 371

2 868

-400
-100

-220
-5 613

-21

180

-9 705

0

-173
-4 760

4 092

230

1 019

107

789

-40

190

-39

980

-35
72

1

790

Räntekostnader

0

11

-2

13

0

-2

21

SUMMA:

0

13

19

11

190

991

91

801

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader
Bilersättning, traktamente &
leasingbil
Politiska ersättningar, ordf & revisorer
Möteskostnader, politiker &
tjänstepersoner
SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-1 050

-120

-467
-74

-375
-53

583
46

100

FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Ränteintäkter

PERIODENS RESULTAT

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT

-2

De stora avvikelserna mot budget är personalkostnaderna och de rörliga administrativa
kostnaderna. De främsta anledningarna till avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för
socialstrategstjänsten under våren och hel eller delvis föräldraledighet på andra tjänster i
basverksamheten. Under nämnda tjänstledigheter har annan personal i basen kunnat täcka upp
och därmed hålla nere kostnader. Om vakans och tjänstledighet inte inträffat hade förbundets
personalkostnader i basverksamheten följt budget.
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I de rörliga administrativa kostnaderna är det lägre mötes- och resekostnader samt övriga
kostnader för inköp av förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial som har hållits nere
under perioden. Detta är i huvudsak hänförligt till Coronapandemin och visar sig även på
möteskostnader för politiker och tjänstepersoner. De inköpen förbundet behövde göra för att
anpassa sig till det digitala skiftet skedde främst under föregående år.
Under första halvan av 2020 låg mycket fokus på omställning av verksamhet i samband med
pandemin, under 2021 har detta stabiliserats och inte påverkat i samma utsträckning.

Förändringen av avstämningsdatum gör att jämförelsen med föregående år inte är tillämplig då
det skiljer två månader på perioden. Avstämning av periodens resultat mot budget har därmed
varit den huvudsakliga jämförelsen för delåret i år.
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Driftsredovisning projektverksamhet
(tkr)
UTFALL

INTÄKTER

Extern finansiering
EU-bidrag

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

8 466

5 466

758

123

1 464

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

2 347

3

113

10 691

8 049

-2 486

-1 633

-175

-241

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-400

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

-239

-7 487

-5 508

-139

-10 691

-378

-8 049

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

0

0

Avskrivningar inventarier

0

0

0

0

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

0

0

Bilersättning & traktamente

-4

Konferensarrangemang
SUMMA:

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-50

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT

0

Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa
projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2020/2021 men utan resultatpåverkan.
Till exempel projektet Rural Mobilitet som slutredovisades under årets första tertial med ett
överskott på 55 tkr och där överskottet återbetalades till finansiären Energimyndigheten.
Projektet Hedersvåld avslutades under våren med medel från föregående år. Några projekt
avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2020 och står först nu som avslutade i
förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av projektekonom och
projektledare regelbundet under året.
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Förteckning projekt per 2021-08-31
Pågående projekt
Attraktiva kommuner 2020–2021
Bioeconomy Region in Scandinavia
Biomarina näringar
F&U Utbildning Förstudie
Fenixz
Fiskekommunerna del 2
Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp)
Fossilfri gränsregion 2030
Fullföljda studier
Förstudie DRUM e-tjänster
Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal
God & Nära Vård
God & Nära Vård 2
Gör dörren synlig
Hållbar besöksnäring i Väst
Integritet i förskolan
Kartlägg av kommunernas arbete med offentliga miljön
Möjligheternas Värld – Teknikcollege
Projektekonom 100%
Projektekonom 100%
Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal
Strukturbild Fyrbodal
Suicidprevention
Suicidprevention 2
Tidiga satsningar fullföljda studier
Tjänsteköp systematisk uppföljning
Trämanufaktur
Uppdrag ALMI-affärscoaching
VFU-verksamhetsförlagd utbildning
VI-projektet
Våra rum - samverkan för gestaltad livsmiljö
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal

Funktioner som finansieras genom Delregionala utvecklingsmedel
Kompetensstrateg
Kulturstrateg
Klimat- och Miljöstrateg
Näringslivsstrateg
Projekt- och finansieringslots
Avslutade projekt
Genomförandeplan VG2020
Grön Tillväxt Skog
Hedersvåld
Rural Mobilitet
Utvecklande- & konkurrenskraftig näringslivsutveckling
Utveckling av seminarieverksamhet 2013–2019
VGR/GITS
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Driftsredovisning särskilt finansierad
verksamhet (tkr)
UTFALL

INTÄKTER

Extern finansiering
EU-bidrag

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

8 758

6 229

-28

347

8 730

6 619

-722

-744

-538

-457

0

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

0

43

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-504

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

-385

-6 938

-5 324

-25

-8 730

-220

-7 156

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

0

-537

Avskrivningar inventarier

0

0

0

-537

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

0

-537

Bilersättning & traktamente

-3

Konferensarrangemang
SUMMA:

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-26

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

0

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT

Under 2021 har inga verksamheter avslutats eller påverkat resultatet. Pågående verksamheter
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. Förra året var det
den nu helt avvecklade verksamheten Kurser och konferenser som genererade underskott på
halvåret och även senare på helåret. I år finns inga sådana tendenser eller risker i förbundet. De
verksamheter med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande
upp av projektekonom och ansvarig tjänstperson för verksamheten.
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per
2021-08-31

Aktuella verksamheter
Affärsdriven miljöutveckling
Antagning Fyrbodak
Avtal vuxenutbildning
DMO
EBP - Äldre H-029, H-042, H-057
F&U
F&U Utbildningar
F&U Välfärdsteknik
Hälsokällan
IT-samverkan
Magister/Master
Miljösamverkan – årsavgift
Nätverksledare IFO
ORS/SRS
Position Väst
Praktiksamordning Fyrbodal
Samhällsorientering Fyrbodal
SKL – Prio
Socialstrateg
Teknikcollege Fyrbodal
Vård- och omsorgscollege
Avslutade verksamheter
BBIC
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Resultaträkning (tkr)
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
VERKSAMHETENS RESULTAT

BUDGET BAS

UTFALL

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

AVVIKELSE
BUDGET BAS
2021

2021-01-01 –
2021-12-31
-9 705
-40

-25 034
-25 073

-35

-15 329

-9 745

-39

-19 965
-20 000

-15 328

0
0

0
980

0

0

190

0

0
-465

790

0

13

21

13

190

991

-446

801

9 935

26 053

19 535

16 118
1

0

FINANSIELLA INTÄKTER &
KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

0
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-2

-2
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Balansräkning (tkr)

2021-08-31

2020-12-31

19

58

2 767

2 767

14

6 039

0

0

TILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier & andelar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Momsfordringar

338

Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter & förutbetalda
kostnader basverksamhet
Upplupna intäkter särskilt finansierad
verksamhet

408

257

464

6 211

3 364

Upplupna intäkter projektverksamhet

2 051

70

SUMMA:

8 872

10 345

66 357

78 015

36 687

49 857

Periodens resultat

-4 168

SUMMA:

-991

-3 613

-5 159

-4 168

-681

-3 832

-29 613

-26 956

-5 647

SUMMA:

-32 266

-7 724

-72 856

-45 689

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL:

-78 015

-49 857

Inga

Inga

LIKVIDA MEDEL
Kassa, postgiro och bank
SUMMA TILLGÅNGAR:
SKULDER OCH EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
Balanserat resultat

-555

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet

-1 321

Regionala tillväxtmedel
Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter basverksamhet

-3 328

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter särskilt finansierad verksamhet
Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter projektverksamhet

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
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-403

-5 329
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Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt

Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2020.

Bilagor

Uppföljning aktivitetsplan delårsbokslut januari – augusti 2021.
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Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv och överlag med gott resultat. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra
negativa effekter rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin digitala mognad och anpassa verksamheter
och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En viktig
uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta i pågående utvecklingsprocesser i en tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på
verksamhetsfrågor. Att förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete som under många år byggts i
professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Det finns dock arbetsområden som
inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro.
De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska
utvecklingsområden. Nedan redogörs för arbetet som utförs inom respektive område, först på aggregerad nivå, sedan på detaljerad nivå.
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Stöd, omsorg och hälsa” flyter arbetet på enligt plan. Värt att nämna är processen kring omställningen till Nära vård
där kommunalförbundet sen januari 2021 har en särskild resurs för stöd till kommunerna vilket möjliggjort ett ökat fokus på denna fråga som har och
kommer att ha en stor påverkan i kommunernas arbete. Särskilt viktigt för detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har
varit att anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i
samordning av insatser kopplade till detta såsom provtagning och vaccinationer.
I strategiskt utvecklingsområde ”Fysisk planering och hållbara transporter” går arbetet inom hållbart resande enligt plan medan arbetet inom ”gemensam
planering” och ”samspel och utveckling” till stor del pausats på grund av Coronapandemin.
När det gäller utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” löper arbetet på enligt plan. Projektet Fenixz, som erbjuder kompetensutveckling
till anställda i små och medelstora företag är nu i genomförandefas. Utredningen om förbundets FoU-resurs har genomförts. Processtöd Fullföljda studier
pågår. Genom att ta tillvara resultat från avslutade och nyss nämnda pågående projekt har förbundet också börjat formera arbetet framåt kring Kraftsamling
Fullföljda studier som finns med i den regionala utvecklingsstrategin.
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” löper arbetet på enligt plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är ute för
granskning i flera nätverk och organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt pågår. Flera etableringsförfrågningar ligger inne hos Position Väst.
Projektet Våra rum har beslutats för att ta tillvara det ökade intresset hos kommunerna för gestaltad livsmiljö.
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Digitalisering” har förbundet en stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk
samt medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation. Resurser för digitaliseringssamordnare är sen januari 2021 samlade till VästKom, vilket
inneburit behov av en nyoritentering i hur förbundet ska verka, detta arbete pågår.
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Stöd, omsorg och hälsa
Strategiskt mål: Kvalitet och välfärdsteknik
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och omsorg. Verksamheten är kunskapsbaserad och effektiv.
Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där socialtjänst, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik
möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livskvalitet.

Övergripande kommentarer
Kommunalförbundet representerar kommunerna, leder och deltar i en mängd nätverk i frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
Exempel på större processer som pågått under åter är att utgöra stöd i nära vårdsomställningen. Arbetet flyter på enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Processleda strategiskt samarbete i samverkan med, och mellan
kommunerna och regiongemensamma frågorna.

Pågår i samverkan med VGR i t ex vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i
arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser och färdplan för omställning till god och nära vård

Kommunalförbundet representerar kommunerna i regionala
samverkans- och stödstrukturer, RSS

Kommunalförbundet representerar kommunerna i möte med andra
kommunalförbund på VästKom i VGK, i länsgemensamma grupper om
olika område i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, i
nätverk på SKR som RSS, äldreomsorg/sjukvård, funktionshinder, barn
och unga, missbruk, kvalitet och uppföljning, nära vård samt
partnerskapet.

Stödja kommunerna i, och tydliggöra, innebörden av, omställningen
till nära vård ur ett kommunalt perspektiv.

Kommunalförbundet handhar kommunernas del i den statliga
överenskommelsen om en god och nära vård. Socialcheferna har anställt
en gemensam utvecklingsledare för god och nära vårdfrågor.
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Driva frågor kring digitalisering, information och
kommunikationsteknologi inom funktionshinder och socialpsykologi.

Kommunalförbundet leder att nätverk med kommunala representanter i
detta område, DIKT nätverket.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Stöd, omsorg och hälsa
Strategiskt mål: Barn och unga
Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är inplanerade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete främjar en ökad framtidstro hos
barn, unga och deras familjer.

Övergripande kommentarer
Kommunalförbundets verksamhet Hälsokällan har genomfört aktiviteter rörande alla fem fokusområden enligt plan men med vissa justeringar pga
pandemin.
Aktivitet

Utfall

Att följa Hälsokällans inriktningsdokument (2018–2021) utifrån fem
fokusområden:
• Våldsförebyggande
• Integration
• Psykisk hälsa
• Fullföljda studier
• Samspel, relationer och sexualitet

Hälsokällan har under första halvåret genomfört aktiviteter enligt plan
inom alla fem fokusområden, som samtidigt kopplas till varandra.
Fokusområdena Våldsförebyggande och Fullföljda studier har
dominerat arbetet. Pga pandemin har många aktiviteter (workshops,
seminarier, konferenser) genomförts på andra sätt än planerat (digitalt)
och några har flyttats fram. Mer tid än planerat har lagts på ansökningar
och förberedelse av framtida projekt.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Stöd, omsorg och hälsa
Strategiskt mål: Kompetens, FoU och samverkan
Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU),
med fokus på innovation. Det finns en god samverkan mellan kommunerna. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas kunskapsutveckling
och möjligheterna att vid behov utarbeta liknande arbetssätt.

Övergripande kommentarer
Arbetet flyter på enligt de uppdragsbeskrivningar etc som kommunerna enats om.
Aktivitet

Utfall

Att utveckla, revidera och implementera kompetensplaner och
utbildningar kopplat till planerna.

Inom områdena funktionshinder, socialpsykiatri, vård och omsorg,
sociala barnavården, missbruk och ekonomiskt bistånd finns
kompetensplaner som är utarbetade och antagna av socialcheferna i
alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa används, utvecklas och revideras
under året. Efterfrågade och tillhörande utbildningar arrangeras av
kommunalförbundet

Att följa verksamhetsplan för FoU-socialtjänst.

En forskningscirkel om att leda i pandemin har avslutats under året och
en rapport blir klar i september. Resultaten ska presentera i lokala och
nationella sammanhang.

Skapa möte mellan relevanta aktörer i efterfrågade samverkansämne.

Ett exempel: några kommuner vill veta mer om ett nytt digitalt stöd till
föräldrar som separerar. Kommunalförbundet samlar relevanta aktörer
på både lokal, regional och nationell nivå för att se om och hur detta på
bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan komma invånarna till del.
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BIM, samverkansforskning Barnahusets insatsmodell i Fyrbodal.

Forskningen pågår och socialtjänsten i många kommuner är
involverade.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Fysisk planering och hållbara transporter
Strategiskt mål: Hållbart resande
Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och invånare. Den offentliga sektorn är en
föregångare när det gäller hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och hållbart resande. Kollektivtrafiken är väl
utbyggd med hög tillgänglighet och effektivitet även på landsbygden och i öst-västlig led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete,
skola, service och fritidsaktiviteter. Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett beslut om att
bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.

Övergripande kommentarer
Flera insatser är tagna för att skapa en fossilfri gränsregionen. Frågan om hållbar mobilitet har lyfts upp till en politisk nivå. Kontinuerligt arbete med
kollektivtrafik och infrastruktursatsningar pågår. Förbundet stärker upp klimat och miljöarbetet med en ny funktion.
Aktivitet
Föra in frågorna för viktiga stråk och noder för gods, hamnar, farleder och
terminaler i Strukturbildsarbetet. Att identifiera viktiga stråk för noder och
gods. Medvetandegöra kommunerna.
Utifrån Position Västs godstransportutredning initiera arbete för att
lämplig aktör ska ta rollen av koordinator för hållbara godstransporter i
Fyrbodalsregionen
Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och Västra
Götalandsregionen initiera ett arbete för förbättrade möjligheter för
sjöfart Vänern, med koppling till byggnation slussar i nationell plan
Följa, föra dialog, delta i åtgärdsvalsstudier, samt agera i beslutade och
planerade infrastrukturobjekt i nationell och regional plan 2022–2033/37.

Utfall
Frågorna har förts upp på de framtidsworkshops som ägt rum under
föregående år. Arbetet har dock avstannat pga. rådande pandemi.
Internt möte har ägt rum. VGR har kontaktats för ett kunskapshöjande
möte samt för att se hur vi kan ta arbetet vidare i Fyrbodal.

Beslut i direktionen om att tillskriva Västra Götalandsregionen om att
göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till
Orust. Deltagande och agerande på möte gällande projektspecifikation
för ÅVS väg 173 samt uppföljningsmöten gällande E20.
10

Genomföra projekt Fossilfri Gränsregion 2030 i enlighet med
projektplanen
Etablera ny funktion inom miljö- och klimatarbete och cirkulär
bioekonomi.
Utvärdera hittillsvarande arbete med fossilfria transporter inom
kommunalförbundet och föreslå fortsatta insatser eller ej.
Leda och samordna nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik.
Nätverket utgörs av tjänstepersoner som ansvarar för infrastrukturoch/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i infrastrukturfrågor
för det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) i Fyrbodal.

Genomförs i enlighet med projektplan och uppsatta mål. (30 % vakans
projektledning pga föräldraledighet oroande i projektets slutfas.)
Rekryteringen av miljö- och klimatstrateg är genomförd dock försenat
till 1 oktober.
Extern utvärderare är upphandlad och utvärderingen genomförd.
Förslag på fortsatta insatser från förbundet tas fram under Q3-4.
Fem nätverksträffar har hållits under perioden varav 1 ägnades helt åt
fördjupning i arbetet med revidering av den regionala
transportinfrastrukturplanen genom grupparbeten. Andra ämnen som
tagits upp under perioden är uppföljning av
Trafikförsörjningsprogrammet, samverkansformerna, Covid-19
påverkan på kollektivtrafiken, seniorkort, flexibelbiljett, arbete med att
klassa om del av vägnätet till BK-4 (“BärKlass”).

Omvärldsbevaka och samverka med Västtrafik och berörda kommuner.
Sammanställa skrivelser vid behov. Driva ett aktivt påverkansarbete.

•Beslut i DKR ang. "Mobilitet – En fråga om regional utveckling och
en väg till det goda livet" Behov av en sammanhållen process för
hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och beslut har
tagits om att lyfta detta behov till VGR samt Västtrafik
•Informerat DKR om "skrivelse från sex kommuner i Dalsland
angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för upphandling av
skolskjuts"
•Insatser görs tillsammans med Biogas Väst för att underlätta för
de krav på biogas i regiontrafiken som Västtrafik avser ställa.
VGR samt Västtrafik har stående inbjudan på infrakollnätverkets träffar
där kontinuerlig information ges kring hur man uppfyller målen i TFP.
Påverkansarbete drivs gemensamt bland annat med Skaraborg och
Sjuhärad gällande hållbar mobilitet på landsbygder.
Samarbete kring fossilfria transporter med Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund sker kontinuerligt.

Kanalisera medlemskommunernas årliga inspel till
trafikförsörjningsprogrammet. Påverkansarbete och kunskapsuppbyggnad.
Påverkansarbete tillsammans med de övriga kommunalförbunden.
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Initiera ett eller flera utvecklingsprojekt inom hållbar mobilitet i mindre
tätorter och landsbygd.
Politiskt antagen skrivning för påverkansarbete. Bör skrivas med i
remissvar för nationell och regional transportinfrastrukturplan samt finnas
med i beslut för prioriterade objekt i Fyrbodal.

*DKR:s skrivelse om hållbar mobilitet på landsbygd har resulterat i att
VGR tagit initiativ till samordnade satsningar.
* Två utvecklingsprojekt har utformats. Finansiering beslutas Q3-Q4.
Skrivelse gällande Fyrbodals prioriteringar antogs i direktionen den 25
mars och skickades sedan in till VGR som Fyrbodals skriftliga inspel till
den regionala transportinfrastrukturplanen. Skrivelsen kommer även
att ligga till grund för kommande remissvar.

Strategiskt utvecklingsområde:

Fysisk planering och hållbara transporter
Strategiskt mål: Gemensam planering
Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen medverkar, och med en bred
samverkan med Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd
samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark- och
kraftförsörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa etableringar i
Fyrbodalsregionen.

Övergripande kommentarer
Arbetet har i stort sett avstannat på grund av Coronapandemin.
Aktivitet

Utfall

Fem framtidsworkshops i medlemskommunernas ledningsgrupper.

På grund av Coronapandemin har aktiviteten ännu inte kunnat
genomföras
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Utveckling av scenarier

Ett arbete med att identifiera delregionens ”hörnstenar” är påbörjat
och kontakt tagen med regionen och länsstyrelsen för att få stöd i att
utveckla scenarier med utgångspunkt från dessa.

Genomföra rådslag 2 och 3.

Ej påbörjat pga. Coronapandemin.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Fysisk planering och hållbara transporter
Strategiskt mål: Samspel och utveckling
Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet har utvecklats till ett
tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling i hela Fyrbodalsregionen.

Övergripande kommentarer
Arbetet med utveckling av Trestadsområdet ligger i sin linda på grund av pauseringen av Strukturbildsarbetet.
Aktivitet

Utfall

Planerade tågstoppen – mellankommunal fråga?

Deltagande på dialogmöte med kommuner i Dalsland/Värmland
gällande Vänerbanan.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiskt mål: Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå - Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som
nyligen flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till arbete efter avslutade studier för alla
ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och
möjliggör ett livslångt lärande.

Övergripande kommentarer
Inom kompetensförsörjning och utbildning arbetar förbundet med flera långsiktiga processer och fleråriga projekt. En utredning av Teknikcollege har gjorts
för att undersöka hur framtida organisering ska se ut. Det har skett stora satsningar i Strömstad.
Aktivitet

Utfall

Kompetensplattformsuppdraget:
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal
• Strategier och handlingsplaner
• Processtöd till medlemskommunerna med lokal
kompetensförsörjning
• Omvärldsbevakning
• Informationsspridning genom till exempel seminarier,
informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier.

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts pga.
pandemin och avslutas 31 oktober 2021.

Kartläggning och analys

Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har VGR uppdraget att
tillhandahålla statistik och analyser efter delregionernas gemensamma
behov. En process kring identifiering av behov har startats upp.
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Vård- och omsorgscollege

Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner
i Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet.

Teknikcollege

Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med
Teknikcollege riktlinjer. Under 2021 görs en genomlysning med fokus
på ekonomi och organisation med målet att under 2022 förnya
befintligt samverkansavtal.

Branschråd:
• Facilitera befintliga råd
• Processtöd vid bildande av nya råd
• Identifiera och tydliggöra bristyrken
• Ta fram avsiktsförklaringar

För att förtydliga rådens uppdrag kallar man råden nu Branschspecifika
kompetensråd.
Arbetet i de Branschspecifika kompetensråden är en del av
kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodalsregionen och har under året
vidareutvecklat sin verksamhet. Idag finns råd för branscherna Hotell
och Restaurang, Buss, Transport och Bygg.

Samverkansarena för utbildning av pedagogisk personal.

Inom ramen för Avsiktsförklaring inom utbildningsområdet och ett stöd
för kommunernas kompetensförsörjning av pedagogisk personal har
nätverket för utbildningschefer (kommunerna) och Högskolan Väst
bildat en samverkansarena. Under året har man gemensamt tagit fram
en avsiktsförklaring för arbetet.

Vi-projektet:
• Webbinarier
• Facilitatorträffar
• Månadsmöten
• Uppföljnings- och processmöten
• Workshops

Samtliga av nämnda insatser har genomförts samt Halvtidskonferens i
augusti. Innehållet har berört bl. a bemötande, ungas hälsa,
samverkan, samhällsomdaning, “självorganisering”, insatser i projektet,
erfarenhetsutbyte och resultat av följeforskning. Utformning av
kompetensutvecklingen sker i medskapande anda tillsammans med
projektmedarbetarna och utvecklas fortlöpande. Uppföljnings- och
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processmöten har varit givande och i vissa fall påverkat lokal samsyn
och utveckling. Workshop om kommunikation har genomförts.
Samhällsorientering (SO):
• Samordning
• Administration

Handläggning och administration enligt plan. Utvecklingsarbete kring
framtida möjlig organisering pågår.

Fullföljda studier-projektet:
• Seminarier
• Konferenser
• Lärträffar
• Kommun- och enhetsuppföljningar

Projektet genomförs enligt plan. Seminarier och konferenser, lärträffar
och uppföljningar har framför allt ställts till om till den digitala arenan.
Dock kommer uppföljningsarbetet (enhetsträffar) att göras mer ute.
Det får helt andra effekter att arbeta ute på plats.

Externa projekt:
• Handläggning och uppföljning
• (Projekt ÖDE)

Handläggning och uppföljning enligt plan. Delar av projektinnehåll har
förändrats p g a pandemin.

Validering: Branschvalidering

Frågan har under året varit på agendan inom de branschspecifika
kompetensråden och Teknik- och Vård- och omsorgscollege.

Validering: Sprida kompetens

Verkar genom nätverksarbete, projekt och Validering Väst.

Vägledning

Processledning av SYV-nätverket. Planering av höstens SYV-dag.
Deltagande i projekt Göra dörren synlig.

Ökad tillgänglighet för högre utbildning: Lärcentra/noder

Som en del av projekt Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal,
modul 5, har man i Strömstad startat upp högskolevux. Projekt
Hybridundervisning i Norra Bohuslän beviljades DRUM-medel och har
startats upp.
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Motivera elever till högre studier

Arbetet bedrivs genom att frågan lyfts i nätverk, i projekt och
framtagande av stödjande processer.

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden.

Nätverksarbetet genomförs enligt plan.

Processleda Vux-nätverket

Nätverksarbetet genomförs enligt plan.

Processleda YH-nätverket

YH-nätverket har under 2021 gjort en omstart.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiskt mål: Samverkan och tillgänglighet
Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional
förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens
behov. Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med kommuner, region, stat och näringslivets
parter.

Övergripande kommentarer
Förbundets medarbetare stöttar kommunerna, leder och deltar i flera nätverk. Projekt Fenixz med fokus på kompetensomställning har startats upp och är
nu i genomförandefas.
Aktivitet

Utfall

Stöd till utveckling av lärcentra/noder.
Kompetensplattformsuppdraget:
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal (KRF)
• Omvärldsbevakning
• Informationsspridning genom till exempel seminarier,
informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier.

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts p g a pandemin
och avslutas 31 oktober 2021.

Processledning av nätverk inom utbildning- och kompetensförsörjning.

Nätverksarbetet genomförs enligt plan.

Kommunalförbundet representerar medlemskommunerna i regionala
samverkans- och stödstrukturer.

Representanter från kommunalförbundet deltar aktivt i samverkans- och
stödstrukturer inom områdena kompetensförsörjning och fullföljda
studier.

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden.

Nätverksarbetet genomförs enligt plan.
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Praktiksamordning:
• Drifta praktikplatsen.se
• Praktikanskaffning grundskola
• VFU-samordning

Arbetet löper på enligt plan. Med start i januari 2021 hanterar förbundet
PRAO-anskaffning för sex av medlemskommunerna.

SSA:
•
•
•

Kartläggning ej genomförd.
Planering av Jobb- och utbildningsmässa ej genomförd p g a pandemin.
Projekt Kraftledningar genomfört enlig plan.

Kartläggning
Jobb- och utbildningsmässa
Projekt Kraftledningar

Ett länsgemensamt VFU-avtal har tagit fram och beslutats.

Antagning och fritt sök till gymnasiet
Genomförda utredningar:
• Samverkansavtal Gy Vux
• FoU Utbildning

Utredning kring samverkansavtal Gy Vux lades ner.
Utredning FoU utbildning genomförd.

Vård- och omsorgscollege

Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner i
Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet.

Teknikcollege

Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med
Teknikcollege riktlinjer. Under 2021 görs en genomlysning med fokus på
ekonomi och organisation med målet att under 2022 förnya befintligt
samverkansavtal.

Branschråd: Tydliggöra behov

För att förtydliga rådens uppdrag kallar man råden nu Branschspecifika
kompetensråd.
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Arbetet i de Branschspecifika kompetensråden är en del av
kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal och har under året vidareutvecklat sin
verksamhet. Idag finns råd för branscherna Hotell och Restaurang, Buss,
Transport och Bygg.
Branschernas kompetensförsörjningsbehov är en central fråga på
agendan.
Kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk
kompetensförsörjning

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts p g a pandemin
och avslutas 31 oktober 2021.

Processledning av Kompetensråd Fyrbodal

Att processleda Kompetensråd Fyrbodal är en del av
kompetensförsörjningsuppdraget.
Under året har rådet genomfört en vitaliseringsprocess där uppdrag,
organisation, agenda mm tydliggjorts.
P g a pandemin har ett stort antal extra möten genomförts.

Modul Norra Bohuslän:
• Kartläggning av behov och utbud
• Synliggöra möjligheter till högre studier
• Samverka mellan aktörer i Norra Bohuslän
• Bygga infrastruktur för vuxnas lärande

Projektmodulen har uppnått och även överträffat de uppställda
projektmålen. Se projektrapport.

Omställningskontoret Strömstad

Omställningskontoret är nu etablerat under namnet Utvecklingskontoret
i Strömstad.
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Etablering Sotenäs

Framtagande av presentationsmaterial om vad kommunalförbundet kan
erbjuda vid stora etableringar.

FenixZ
• AP1 Projektledning
• AP2 Uppsökande verksamhet och analys
• AP3 Kompetensutvecklingsinsatser

Analysfas genomförd.
Genomförandefas påbörjad. De första utbildningarna startar i oktober.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiskt mål: Forskning och utveckling
Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

Övergripande kommentarer
Förstudie kring FoU-resurs har genomförts., arbetet flyter på enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Förstudie FoU utbildning

Förstudie avseende FoU inom utbildnings- och
kompetensförsörjningsområdet genomförd.

Implementering FoU utbildning

Implementeringsprocessen påbörjad.

FoU-enhet

Ej påbörjad

Samverkansavtal

Ej påbörjad
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Strategiskt utvecklingsområde:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiskt mål: Skolavhopp, resultat och jämlikhet
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i
grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett
kön.

Övergripande kommentarer
Projekt och verksamhet löper på enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Projekt Fullföljda studier
• Utveckla metoder
• Processtöd
• Utveckla rutiner och arbetssätt för uppföljning av frånvaro

Projekt fullföljda studier genomförs enligt plan.

Hälsokällan arbete i enlighet med inriktningsdokument

Se ovan.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Strategiskt mål: Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet
Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet - Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande,
skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen
Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god
omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen
rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

Övergripande kommentarer
Ett förslag till näringslivsstrategi för Fyrbodals kommunalförbund har tagits fram och skickats ut på remiss. Flera projekt som stöttar omställningskapaciteten
i näringslivet pågår enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Initiera, skapa, medfinansiera, ansöka, äga, leda – förstudier, projekt,
program och verksamheter.

Ett flertal förstudier, projekt och verksamheter pågår och finansieras av
förbundet.

Ta fram och besluta om en delregional näringslivsstrategi

Ett förslag till delregional näringslivsstrategi är framtaget och remissas till
medlemskommunerna under oktober för beslut i Direktionen i
december.

Aktivt och engagerat delta/driva relevanta nätverk på delregional och
regional nivå, till exempel i näringslivschefsnätverket.

Digitala nätverksmöten har hållits under våren och så även planeras för
höstterminen. Deltagande har varit stort i mötena vilket bäddat för en
god beredning av ärenden och informationsspridning.

Stimulera till ett ökat entreprenörskap, ett ökat företagande, och ett gott
företagsklimat.

Utökat nätverk med de blå näringarnas organisationer. Svarat på fler
remisser och samråd än målet för perioden. Driver på utvecklingen av
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nätverken e-chain och b-chain. Medfinansierar projekten Ung Drive,
Entreprenörsbryggan, Unga möjligheter, Green Innovation och Support
Group Network för ett ökat entreprenörskap. Erbjuder stöd till
nyföretagare genom Almi-avtalet i form av startseminarier. Finansierar
Innovatum Startup genom avtal. Medfinansierar projekten
Medarbetarövertagande i Fyrbodal, Hållbar besöksnäring på gränsen,
Affärs- och tekniktransformation, Maritim utveckling Bohuslän 2.0,
Innovationsmiljö för hållbara material, Catalyst, Driver ett
företagsklimatsprogram tillsammans med Svenskt Näringsliv som vänder
sig till politiker och tjänstepersoner i medlemskommunerna. Förbundets
medarbetar stöttar kommunerna, leder och deltar i flera nätverk.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Strategiskt mål: Innovation, styrkeområden och investeringsvilja
Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt
gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri
och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi,
institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd av
innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig
del av det västsvenska innovationssystemet. De företagsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.

Övergripande kommentarer
Ett flertal etableringsförfrågningar hanteras av Position Väst. Förbundet medverkar och leder ett flertal förstudier och projekt inom styrkeområden.
Aktivitet

Utfall

Initiera, finansiera och söka regionala och nationella förstudier och
projekt.

Ett flertal förstudier, projekt och verksamheter pågår och finansieras av
förbundet.

Leda, driva och följa upp projekt och verksamheter.

Har följt upp och publicerat en sammanställning av de projekt
kommunalförbundet finansierat med tillväxtmedel under 2020 på
förbundets hemsida. Löpande uppföljning av pågående projekt genom
deltagande i styrgrupper och arbetsgrupper samt genom att ta del av
projektens rapporteringar och rekvireringar.

Medverka i relevanta sammanhang inom och utanför regionen samt
nationellt och internationellt.

Ingår i en regional beredningsgrupp för de delregionala
utvecklingsmedlen för att driva på utvecklingen av det regionala
innovationsstödsystemet.
Deltar och driver på utvecklingen av nätverken e-chain och b-chain.
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1. Proaktiv marknadsföring av regionen till potentiella etablerare,
baserat på våra styrkeområden.
2. Stötta kommunernas förbättring av offertberedskap.
3. Expansionsservice till befintliga utlandsägda bolag.
4. Hantera inkommande företagsetableringsärenden i samverkan
med kommunerna.
5. Utveckla metodik för att attrahera företagsetableringar i
anslutning till utvecklingsnoder (1-2 pilotinsatser).

Arbete inlett för tydligare presentation av områdena Trä, Marint och
Logistik på hemsidan. Annonsering har genomförts främst i
logistikrelaterade media och logistikrapporten har spridits. Inget
mässdeltagande under perioden. Arbete med strategi för sociala media
har påbörjats, men pausats pga. flera tunga etableringsärenden.
Stöttning av kommunernas offertberedskap pågår. Alla kommuner kan
få hjälp av Position Västkontoret med att lägga ut större markområden
på Business Swedens internationella marknadsföringsportal Site Finder,
samt med att ta fram färdiga säljpresentationer (RFI) att använda vid
svar på förfrågan. Några av kommunerna har inlett arbetet med mycket
gott resultat.
Ett flertal etablerings- och expansionsärenden (befintliga utlandsägda
bolag) hanteras. Samarbete inlett med regionerna Västerbotten och
Gävleborg kring utmaningar vid mycket stora etableringar. Kommunvisa
avstämningar och helgruppsmöten.
Ett viktigt steg mot regionens första stora datacenteretablering togs då
Trollhättan offentliggjorde att markanvisningsavtal skrivits med tyska
SAP. Volta Greentech, en marin start-up offentliggjorde beslut om
etablering av en testbädd i Lysekil.
Pilot med utvecklingsnoderna pågår i samverkan med Vänersborgs
kommun, Innovatum och Wargön Innovation.
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Etablera delregionala samverkansarenor för cirkulär ekonomi, Klimat
2030 Västra Götaland samt skoglig bioekonomi.

Etablerande av nätverk inom miljö- och klimatområdet respektive
cirkulär bioekonomi har beslutats av kommunchefsnätverket men inte
genomförts.

Delta aktivt i utvecklingsprojekt i samverkan inom 1-2 valda
fokusområden.

Förbundet medverkar i två utvecklingsprojekt inom ett av
styrkeområdena nämligen skog samt ett inom hållbara material och ett
inom maritim utveckling i Bohuslän.

Medfinansiera minst ett maritimt projekt med miljömiljonen.

Beslut om medverkan i ett maritimt projekt fattat.

Etablera strukturer mellan medlemskommuner, innovationssystemets
aktörer och företag som utvecklar livsmedelsområdet i
Fyrbodalsregionen.

Arbetet är inte påbörjat.

Etablera strukturer mellan medlemskommuner, innovationssystemets
aktörer och företag som driver den skogliga bioekonomins utveckling.

Etablerande av nätverk inom miljö- och klimatområdet respektive
cirkulär bioekonomi har beslutats av kommundirektörsnätverket men
inte genomförts. Gröna Klustret har beviljats delregionala
utvecklingsmedel för att söka etablera skoglig plattform för ffa
skogsägares utvecklingsmöjligheter. Kommunalförbundet medverkar för
Innovatums arbete att etablera ett kluster inom industriellt träbyggande
respektive Steneby-milljöns arbete för att etablera en testbädd för
design och träinredning och IUC Västs arbete för att utvecklas in roll
inom skoglig bioekonomi.

Medverka i Innovatums projekt Tillverka i trä.

Medverkar som aktiv part i projektet.

Genomföra projekt Bioeconomy Regions in Scandinavia med Paper
Province, Region Värmland, Innovatum med flera.

Projektet pågår men med förseningar av organiseringen och
aktiviteterna.

Initiera och finansiera förstudier.

Pågår löpande.
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Skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och samverka med
relevanta parter i Västra Götaland.

* Styrkeområde skog: Samverkan sker med tio olika regionala aktörer
(IUC Väst, Innovatum, Gröna klustret Nuntorp, Steneby-miljön,
Miljöbron, Västra Götalandsregionen, LRF, Skogsstyrelsen. Södra,
Länsstyrelsen)
* Styrkeområde Maritimt: Samverkan med fem regionala aktörer
(Sotenäs Symbioscenter, Innovatum, Fiskekommunerna, Svenskt
Marintekniskt Forum (RISE), Västra Götalandsregionen).
*Klimat 2030. Medverkar för bättre samverkan mellan
medlemskommunerna, kommunalförbunden, VGR, Länsstyrelsen.

Initiera och stimulera till att miljömiljonens medel nyttjas strategiskt och
effektfullt.

Pågår under hela året. Analys i slutet av året.

Strategiskt utvecklingsområde:

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Strategiskt mål: Kultur och attraktionskraft
Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor variation och en stark utveckling av platser och miljöer
där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt
kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer.
Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av samhällsplaneringen.

Övergripande kommentarer
Medlemskommunernas intresse för gestaltad livsmiljö har ökat varför projektet Våra rum har godkänts. Verksamheterna och projekten löper på enligt plan.
Aktivitet

Utfall
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Projekt Hållbar besöksnäring i Väst

Projektet pågår enligt plan.

Det moderna biblioteket – ett gemensamt utvecklingsprojekt i
Fyrbodal: Fler delprojekt/aktiviteter med fokus på kommunikation och
marknadsföring.

Beslut i Direktionen om förstudie Det moderna biblioteket. Planerad
projektstart hösten 2021.

Formulera samverkan med Innovatum AB kring kulturarv.

Kontakt skapad, samtal om samverkan pågår.

Kartlägga behov och initiera insatser kopplade till naturarv och
kulturmiljö i Fyrbodalsregionen.

Ej påbörjad.

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling.

Konferens genomfördes i januari. Fyrdubblad publik till följd av digital
sändning. Tema: Gestaltad livsmiljö - från nationell politik till lokal
praktik. Riksarkitekten Helena Bjarnegård inledde programmet.

Aktualisera styrdokumentet Fyrbodalsmodellen.

Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.

Etablera ett interkommunalt nätverk för Gestaltad livsmiljö i
Fyrbodalsregionen.

Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.

Utvecklingsprojekt inom Gestaltad livsmiljö, inklusive processtöd.

Beslut i Direktionen om projekt Våra Rum – samverkan för gestaltad
livsmiljö. Projektstart september 2021.

Kartläggning och behovsinventering av kulturaktörer i Fyrbodalsregionen. Kartläggning genomförd med hjälp av extern konsult, avslutad juni 2021.
Handlingsplan för det offentligas stöd till KKN-branscherna.
Handlingsplan kommer upprättas hösten 2021.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Digitalisering
Strategiskt mål: Innovation, kompetens och ledarskap
Det finns en förmåga hos kommuner och näringsliv i Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och effektivitet samt att balansera dessa i takt med
skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög digital kompetens och ett utvecklat digitalt ledarskap. Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring
digitalisering, innovationer och skapandet av gemensamma plattformar.

Övergripande kommentarer
Löper på enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Medverka aktivt i projektet för FVM.

Förbundet medverkar i projektet genom VästKom.

Delta i regionala digitaliseringsarbeten utifrån Västkoms beslutade
verksamhetsplan.

Implementering av resultaten från projektet Digital Motor Fyrbodal
pågår. Projektet Digital transformation fortlöper. Kontaktperson för
kraftsamling Digitalisering utsedd.

Kompetensutvecklande insatser för små och medelstora företag.

Stöttar kompetensutvecklande insatser indirekt genom medfinansiering
av projekt som bedrivs av IUC Väst, Almi, Innovatum mfl.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Digitalisering
Strategiskt mål: Infrastruktur och digital service
En väl utbyggd digital infrastruktur skapar värde för näringsliv, kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och bidrar till att överbrygga klyftor mellan
städer och landsbygder, till exempel när det gäller kompetensförsörjning, företagande samt innovations- och konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se
och agera utifrån ett helhetsperspektiv för att möta förväntningar på en trygg sammanhållen digital service.

Övergripande kommentarer
Löper på enligt plan. Förbundet deltar i nätverk och bidrar med information till medlemskommunerna.
Aktivitet

Utfall

Medverka i det regionala nätverket för bredbandsutveckling, UBiT

Förbundet deltar i det regionala nätverket.

Mobiltäckning

Mobil täckningskartläggning pågår.

Fiberutbyggnad

Utskick till medlemskommunerna om finansieringsbidrag för
fiberutbyggnad.
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Granskning av
delårsrapport per
augusti 2021
Fyrbodals kommunalförbund

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja
Omräkning av jämförelsetal till följd av
förändrad redovisningsprincip har inte utförts,
vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas även förståelsen för
fluktuationer i redovisningen.
Vid den översiktliga granskningen har vi inte
uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed.

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

Ja
Vi instämmer i direktionens
bedömning och grundat på vår
översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har
det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella mål
och vägledande principer som
fastställts i verksamhetsplan
2021-2023.
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Inledning
Bakgrund
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun. Delårsrapporten ska omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

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

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

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

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställs av förbundsdirektionen 2021-10-28 och
överlämnas därefter till fullmäktige i respektive medlemskommun.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och redovisningsekonom.

3

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 0,991 mnkr. Direktionen har fastställt delårsrapporten inom två
månader efter rapportdatum.
Förändrad redovisningsprincip tillämpas vad gäller delårsrapporterns omfattade period1.
Omräkning av jämförelsetal har inte skett, vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas förståelsen för fluktuationer i redovisningen.
Vid den översiktliga granskningen har vi inte uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed. Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat
riktigheten i de projekt som förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt
ut mot förutbetalda intäkter i projektverksamheten. ESF-projekt granskas i särskild
ordning.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten per augusti 2021 inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

Tidigare än år 2021 omfattade delårsrapporten perioden januari - juni (sex av
räkenskapsårets tolv månader). Från och med 2021 omfattar delårsrapporten perioden
januari- augusti (åtta av räkenskapsårets tolv månader).
1

4

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål
för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen.
I sin verksamhetsplan för 2021-2023 har förbundsdirektionen beslutat om fyra finansiella
mål och två vägledande principer. I verksamhetsplanen anger direktionen att god
ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning av
finansiella mål och vägledande principer samt att uppföljning görs i samband med
delårs-och helårsbokslut.
Utöver de mål och vägledande principer som direktionen har fastställt i
verksamhetsplanen för en god ekonomisk hushållning har direktionen även beslutat om
en aktivitetsplan med fem strategiska utvecklingsområden. Aktivitetsplanen följs upp i
särskild ordning.
Iakttagelser
I delårsrapporten finns en avstämning av de finansiella målen och vägledande
principer för en god ekonomisk hushållning samt en samlas bedömning om att målet
om en god ekonomisk hushållning bedöms upprätthållas.
Bedömning
Vi instämmer i direktionens bedömning och och grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål och vägledande principer som fastställts i
verksamhetsplan 2021-2023.

5

2021-10-19

Fredrik Carlsson
___________________________

Daniel Larsson
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Fyrbodals kommunalförbund
Revisorerna

2021-10-29
Till
Direktionen Fyrbodals kommunalförbund
organisationsnummer 222000-1776

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi revisorer har uppdraget att bedöma om delårsrapport per 2021-08-31 är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet
är förenligt med de mål som direktionen fastställt.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att
granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på
detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som
utarbetats av PwC.
Revisorerna bedömer att:
Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2021–2023 för Fyrbodals
kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål och två vägledande principer.
Uppföljningen påvisar att målen bedöms uppnås för året. Vi gör ingen annan
bedömning av uppföljningen än den som direktionen redovisar.
Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Delårsrapporten upprättas per augusti månad jämfört med
juni månad föregående år. Omräkning av jämförelseåret har inte skett.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

Uddevalla 2021-10-29

Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Ann-Britt Dahl
Färgelanda kommun

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Anita Älgemon
Tanums kommun

Bilaga
PM Granskning av delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund per 2021-08-31
För kännedom respektive fullmäktige i:
Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Lysekils kommun, Melleruds
kommun, Munkedals kommun, Orusts kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun,
Tanums kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun samt Åmåls
kommun.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

Dnr 2021-00296

KS § 241 Nya styrdokument för Dalslands Turist
AB/Visit Dalsland AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ställa sig bakom de
nya styrdokumenten för Visit Dalsland AB.

Sammanfattning av ärendet
Ägarna till Dalslands Turist AB, numera Visit Dalsland AB och Dalslands Kanal
AB har i en process verkat för en samordning mellan bolagen och en gemensam
ledning. Åmåls kommun har beslutat att ställa sig bakom organisationsförändringen
av Visit Dalsland AB och Dalslands Kanal AB
Vid styrelsemöte den 20 april 2021 beslutades att ge VD för Visit Dalsland AB i
uppdrag att arbeta fram nya förslag till styrdokument för bolaget
Förslag gällande beslut av följande nya styrdokument angående organisationen för
Dalsland Turist AB numera Visit Dalsland har inkommit till Åmåls kommun för
ställningstagande
De fyra policydokumenten är:
1. Bolagsordning
2. Ägardirektiv
3. Konsortialavtal
4. Finanspolicy

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2021 §133
- Tjänsteskrivelse av näringsutvecklare den 3 november 2021
- Skrivelse från Visit Dalsland AB den 5 oktober 2021
- Bilaga 1–4 Förslag till ny bolagsordning, ägardirektiv, konsortialavtal,
finanspolicy
- Styrelseprotokoll den 21 september 2021

Beslutet skickas till
Johan Trollnäs, VD Visit Dalsland
Näringslivs- och kommunikationschefen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Christensen

Datum

Diarienummer

Sida

2021-11-03

KS 2021/296
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Kommunstyrelsen

Nya styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit
Dalsland AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ställa sig bakom de
nya styrdokumenten för Visit Dalsland AB.

Sammanfattning av ärendet
Ägarna till Dalslands Turist AB, numera Visit Dalsland AB och Dalslands Kanal
AB har i en process verkat för en samordning mellan bolagen och en gemensam
ledning. Åmåls kommun har beslutat att ställa sig bakom
organisationsförändringen av Visit Dalsland AB och Dalslands Kanal AB
Vid styrelsemöte den 20 april 2021 beslutades att ge VD för Visit Dalsland AB i
uppdrag att arbeta fram nya förslag till styrdokument för bolaget
Förslag gällande beslut av följande nya styrdokument angående organisationen
för Dalsland Turist AB numera Visit Dalsland har inkommit till Åmåls kommun
för ställningstagande
De fyra policydokumenten är
1. Bolagsordning
2. Ägardirektiv
3. Konsortialavtal
4. Finanspolicy

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt
Förslaget till nya styrdokument ligger i linje med de intentioner som
ägarkommunerna har processat fram och förvaltningens ståndpunkt är att
kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom de nya styrdokumenten för
Dalslands Turist AB numera Visit Dalsland AB

Ekonomiska konsekvenser
Ställningstagandet innebär inte några nya ekonomiska åtaganden för Åmåls
kommun.

Postadress Besöksadress
Box 62
Kungsgatan 26
662 22 Åmål Åmål

Telefon
Fax
0532-170 00 -

E-post
kommun@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se

Åmåls kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Christensen

Tjänsteskrivelse
Datum

Diarienummer

Sida

2021-11-03

KS 2021/296
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Måluppfyllelse
Beslutet kan kopplas till följande strategiska mål:
Företagsamhet och kreativitet – Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning,
egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och
stimulera kreativa idéer.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av näringsutvecklare den 3 november 2021
- Skrivelse från Visit Dalsland AB den 5 oktober 2021
- Bilaga 1–4 Förslag till ny bolagsordning, ägardirektiv, konsortialavtal,
finanspolicy
- Styrelseprotokoll den 21 september 2021

Jenny Christensen
Näringsutvecklare
Näringslivs- och kommunikationsenheten

Beslutet skickas till
Johan Trollnäs VD, Visit Dalsland
Kristoffer Ljung

Kristoffer Ljung
Näringslivs- och kommunikationschef
Kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga 1. Antagen av styrelsen 20210921

Förslag till bolagsordning för Visit Dalsland AB
§1
Bolagets firma är Visit Dalsland AB.
§2
Bolaget ska ha sitt säte i Håverud, Melleruds kommun.
§3
Bolaget har till föremål att samordna turistisk verksamhet och främja besöksnäringen i
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas, Melleruds och Åmåls kommuner samt
Dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.
§4
Bolagets ändamål är att i de berörda kommunerna ansvara för gemensam
marknadsföring, verka för affärs- och produktutveckling inom besöksnäringen.
§5
Årets resultat ska balanseras i ny räkning. Skulle bolaget upplösas skall behållen
förmögenhet delas mellan aktieägarna i förhållande till deras andelar.
§6
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.
§7
Bolaget ska ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter. Styrelsen väljs på ordinarie
bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
§9
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill
slutet av den ordinarie bolagsstämman det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, en
auktoriserad revisor.
§ 10
För samma mandattid som gäller för bolagets revisor skall på stämman utses två
lekmannarevisorer.
§ 11
Kallelse till stämman ska ske via mejl till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.
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§ 12
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärende förekomma till behandling
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor
10. Val av ordförande i styrelsen
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
§ 13
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
§ 14
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Vänersborg, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors och Åmål.
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Förslag till ägardirektiv för Visit Dalsland AB
Visit Dalsland AB (556528-5342) ägs av kommunerna Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda,
Mellerud, Vänersborg och Åmål.
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
För att stärka besöksnäringen i Dalsland med angränsande områden ska Bolaget verka
för att stärka varumärket DALSLAND och öka den turistiska omsättningen i hela
Dalsland.
Bolaget står därför under uppsikt av kommunstyrelserna i de sex ägarkommunerna och
har att följa gemensamma direktiv som utfärdas av kommunfullmäktige eller av
kommunstyrelse med stöd av delegation i samtliga sex kommuner.
Förutom genom lag eller författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunerna genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige och av kommunstyrelserna i de sex kommunerna gemensamt
utfärdade särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget
2. Kommunernas direktivrätt
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv
om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag
eller författning.
3. Kommunernas insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelserna i de sex
ägarkommunerna och dessa utövar gemensamt kommunernas ledningsfunktion över
bolaget i de avseenden som kommunerna närmare träffar överenskommelse om.
Kommunstyrelsens ordförande och kommuncheferna i de fem kommunerna ska ges den
information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av
den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.
Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till respektive
kommunstyrelse.
Kommunstyrelsernas granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
4. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål att utveckla Dalsland som turistdestination och främja
besöksnäringen i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas, Melleruds och Åmåls kommuner
samt dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.
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5. Bolagets uppdrag är:
• Ena och visa upp Dalslands sex kommuner under ett gemensamt varumärke med
en stark och tydlig profil.
• Bistå ägare och samarbetsparter med verktyg för att stödja en hållbar
besöksnäring i området.
• Tillhandahålla ett nätverk för besöksnäringen i Dalsland.
• Medverka till att förbättra besökares upplevelse av medlemsföretagen genom
effektiv samverka med TRV och förmedla kompetens.
• Bistå ägare och samarbetsparter med IT/webfunktion för marknadsföring.
• Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom
besöksnäring.
• Leda arbetet för en hållbar utveckling av besöksnäring i området.
• Ha den samordnande rollen som projektägare i projekt som ägarkommunerna
väljer att driva tillsammans.
• Söka extern finansiering för projekt inom ramen för bolagets verksamhet.
Uppdraget ska utvecklas i Verksamhetsplanen som varje år antas av styrelsen.
6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål och syfte tillgodoses.
Bolaget ska drivas på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande
av det kommunala ändamålet med verksamheten och kommunrättsliga principer.
7. Finanspolicy
Bolaget ska anta en finanspolicy som anger regler och riktlinjer för den finansiella
verksamheten och som godkänts av ägarkommunerna.
8. Självkostnads- och likställighetsprinciperna
Bolaget ska i sin kommunalt anknutna verksamhet tillämpa de kommunala
självkostnads- och likställighetsprinciperna. Undantag gäller får sådan verksamhet som
regleras av andra lagar, författningar och regelverk.
9. Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges yttrande/godkännande i varje ägarkommun ska inhämtas såvitt
avser sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Föreligger i styrelsen delade meningar om fråga är av sådant slag att
underställningsplikt föreligger ska samråd ske med kommunstyrelserna.
10. Ägarsamråd
Ägarsamråd ska hållas inför varje ordinarie bolagsstämma. En årlig genomgång av
ägardirektivet ska göras och behandlas på detta ägarsamråd.
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11. Offentlighet
Tillhandahållande av allmänna handlingar ska ske enligt de regler och rutiner som gäller
för övrig kommunal verksamhet.
12. Instruktion för VD, arbetsordning för styrelsen samt verksamhetsplan
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens
handhavande av den löpande förvaltningen jämlikt bestämmelserna i aktiebolagslagen.
Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete samt utarbeta förslag
till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen ska
föreläggas bolagsstämman för antagande.
13. Förvaltningsberättelsen
Bolaget ska i sin förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen anger i detta
avseende, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
kommunala syftet och av kommunerna uppställda mål.
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Förslag till konsortialavtal för Visit Dalsland AB
Ersätter avtal från 2015-03-17
Bakgrund
Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål har
sedan 2007 samverkat inom turismområdet genom ett gemensamt ägt aktiebolag, Visit
Dalsland, nedan kallat Bolaget. För att utveckla verksamheten vidare, och koncentrera
insatserna för att gynna Dalslands utveckling som turistdestination, har ägarna beslutat
att bolaget från januari 2021 ska vara ett beställarbolag och köpa tjänster av Dalslands
kanal AB enligt de riktlinjer som fastställs i detta konsortialavtal, bolagets ägardirektiv
samt i uppdragsavtal tecknat med Dalslands kanal AB.
Med anledning härav har undertecknade kommuner, nedan kallade Kommunerna, enats
om följande.
Samverkan
För att stärka besöksnäringen i Dalsland med angränsande områden, främst kommuner
som tillsammans med Kommunerna äger Dalslands Kanal, förbinder sig Kommunerna
att samverka inom turismområdet genom Visit Dalsland AB. Bolaget ska verka för att
stärka varumärket DALSLAND och öka den turistiska omsättningen i Dalsland för att
skapa fler arbetstillfällen.
Styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter. Ledamöterna väljs av
bolagsstämman. Ägarkommunerna lägger fram förslag till styrelseordförande. Varje
kommun nominerar de personer som för kommunens räkning ska kunna väljas till
styrelseledamot, suppleant eller till valberedning på bolagsstämman.
Verksamhet
Bolagets uppdrag är:
• Ena och visa upp Dalslands sex kommuner under ett gemensamt varumärke med
en stark och tydlig profil.
• Bistå ägare och samarbetsparter med verktyg för att stödja en hållbar
besöksnäring i området.
• Tillhandahålla ett nätverk för besöksnäringen i Dalsland.
• Medverka till att förbättra besökares upplevelse av medlemsföretagen genom
effektiv samverka med TRV och förmedla kompetens.
• Bistå ägare och samarbetsparter med IT/webfunktion för marknadsföring.
• Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom
besöksnäring.
• Leda arbetet för en hållbar utveckling av besöksnäring i området.
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Ha den samordnande rollen som projektägare i projekt som ägarkommunerna
väljer att driva tillsammans.

Uppdraget ska utvecklas i Verksamhetsplanen som varje år antas av styrelsen.
Kostnadsfördelningsprinciper
Bolagets kostnader ska finansieras med
• kommunernas uppdragsersättningar
• intäkter från riktade insatser
• serviceavgifter från företag och organisationer.
Ersättning
Kommunerna förbinder sig att årligen erlägga ersättning till Bolaget enligt följande
modell:
• En fast summa på 200 000 kr per kommun, förutom Vänersborg.
• Ersättning på 3 119 000 år 2021 som fördelas efter folkmängd i respektive
kommun. För beräkningen av Vänersborgs del gäller befolkningen i
Dalslandsdelen av kommunen.
Bengtsfors 19,5 %
608 205 kr
Dals-Ed 10 %
311 900 kr
Färgelanda 13 %
405 470 kr
Mellerud 18,5 %
577 015 kr
Vänersborg 14 %
436 660 kr
Åmål 25 %
779 750 kr
Betalning sker helårsvis mot faktura i förskott. Den totala summan på 3 119 000 kr
(gäller för 2021) räknas upp årligen enligt SKL:s PKV-index (index för kommande år per
april året före budgetåret).
Lekmannarevisorer
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig
ska utses två lekmannarevisorer. Dessa nomineras av de två kommuner som äger den
största respektive den minsta aktieposten i bolaget. Lekmannarevisorerna ska utses av
bolagsstämman.
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för
sitt eget och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer för varje år ersättning för
lekmannarevisorn samt för dess biträde.
Tvist
Eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av skiljeman enligt vid varje
tillfälle gällande svensk lag om skiljemän om inte Kommunerna enas om annat
förfarande.
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Ändring av bolagsordning
Ändring av bolagsordningen får inte göras utan att samtliga ägare är överens om
ändringen.
Avtalstid
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december
2025, dock att bestämmelserna om bolagsordning och styrelse ska gälla från tidpunkt för
bolagsstämma.
Detta avtal förlängs med tre år i taget om det inte skriftligen sägs upp av någon av
Kommunerna senast ett år före avtalstidens utgång.
Utträde ur bolaget
Vill en kommun/aktieägare utträda ur bolaget ska den utträdande partens aktier
hembjudas till de kvarvarande kommunerna/aktieägarna till en fördelning som
motsvarar deras aktieinnehav.

Bengtsfors 2021-

Dals-Ed 2021-

………………………
Stig Bertilsson

…………………….
Martin Carling

Färgelanda 2021-

Mellerud 2021-

…………………….
Tobias Bernhardsson

…………………….
Morgan E. Andersson

Vänersborg 2021-

Åmål 2021-

…………………………
Benny Augustsson

……………………….
Michael Karlsson
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Förslag till finanspolicy för Visit Dalsland AB
1 Introduktion
Denna finanspolicy anger riktlinjer för hur finansverksamheten inom Bolaget skall
bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.
2 Målgrupp
Denna policy ska vara känd och förstådd av alla anställda på Bolaget.
3 Ansvar för detta dokument
Finanspolicyn beslutas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun och är ett av de
styrdokument som reglerar Bolagets verksamhet.
4 Definitioner
”Bolaget” avser Visit Dalsland AB och som ansvarar för samtliga förekommande
ekonomirelaterade arbetsuppgifter som berör Bolaget, såsom löpande bokföring,
upprättande av bokslut samt uppföljning och analys av desamma, samt diverse andra
ekonomirelaterade uppgifter av administrativ karaktär.
”Policyn” avser denna finanspolicy
5 Organisation
Bolagets verksamhet och finansiering styrs genom bolagsordning, ägardirektiv och
konsortialavtal mellan kommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud,
Vänersborg och Åmål. Policyn syftar till att fastställa mål och riktlinjer för
finansverksamheten inom Bolaget samt fastställa rutiner för finansiell styrning, kontroll
och rapportering.
6 Ansvarfördelning
Bolagets verksamhet utförs av extern/externa uppdragstagare. Bolagets VD ansvarar för
att uppdraget utförs i enlighet med Policyn.
7 Direktiv
Under ett normalt verksamhetsår förekommer i Bolaget följande huvudsakliga in- och
utflöden av likvida medel:
Inflöde likvida medel
Verksamhetsbidrag från ägare
Medlemsavgifter partnerföretag
Projektbidrag

Utflöde likvida medel
Personalkostnader
Leverantörer
Skatter
Styrelsearvoden

För att säkerställa att nivåer av disponibel likviditet upprätthålls i enlighet med denna
policy, skall löpande uppföljning av resultat, prognos och likviditet göras. Uppföljningen
omfattar framtagande och analys av följande rapporter:
• Månadsbokslut (balans- och resultaträkning)
• Årsbokslut (balans-, resultaträkning)
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Budget – årligen (balans- och resultaträkning)
Prognos (balans- och resultaträkning) – kvartalsvis
Likviditetsprognos – kvartalsvis (oftare vid behov)

I den årliga budgeten beaktas kostnader som förväntas uppstå i Bolagets verksamhet
(uppdragsersättning, arvoden, förbrukning, övriga externa kostnader). På motsvarande
sätt beaktas kända intäkter, baserat på de förutsättningar som råder vid tidpunkt för
budgetens framtagande.
VD:s ansvar består i att:
Ansvara för de ekonomiska frågorna i Bolaget.
Föreslå uppdatering av Policyn vid behov.
Utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner samt säkerställa att alla finansiella
aktiviteter bedrivs med god intern kontroll.
Rapportera till styrelsen enligt Policyn
Samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner.
Upptagning av lån eller andra krediter ska beslutas av styrelsen.
8 Riskhantering
Bolaget ska inte ta finansiella risker vid placering av sina tillgångar eller förbinda sig för
åtaganden som det ej finns likvid täckning för.
De operativa riskerna ska minimeras genom:
• Hög administrativ kvalitet hos uppdragstagare och leverantörer där personalens
kompetens och befogenheter är tillräckliga och adekvata.
• Dokumenterade och uppdaterade rutiner och processer som är kända av berörd
personal, samt fungerande backup-rutiner.
• Verksamhetsanpassade IT-system som är säkra och tillförlitliga.
• Legal dokumentation som motsvarar Bolagets affärsrelationer, samt att lagar och
regler tolkas på rätt sätt när finansiella kontrakt upprättas.
• Säkerställa att finanshanteringen sker i linje med Policyn avseende ansvar,
rapportering och hantering av finansiella risker. Ansvaret ska vara väl definierat
och rapporteringsvägarna tydliga.
• Att så långt som möjligt säkerställa personoberoende och funktionsåtskillnad.
9 Administration och uppföljning
För att uppnå en god intern kontroll ska Bolaget arbeta enligt följande:
• Affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakt, attestordning eller
andra delegeringar.
• Samtliga transaktioner av finansiella flöden ska genomföras av två personer i
förening.
• Alla affärsavslut ska omgående dokumenteras och registreras.
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Protokoll fört vid styrelsemöte för DTAB
Datum: 21 september 2021

Tid: 17.00

Plats: Ragnerud

Närvarande styrelseledamöter: Britt Bohlin (ordförande), Tobias Bernhardsson (vice ordförande),
Morgan E Andersson, Benny Augustsson, Stig Bertilsson, Martin Carling, Michael Karlsson, Pontus
Gyllenberg (länk), Lasse Orava, Irene Örtengren. Övriga närvarande: Johan Trollnäs (VD) och
Kerstin Aronsson, DTAB.
Gäster från Västkuststiftelsen: Stig-Olov Tingbratt, ordförande; Linus Krohn, VD, Andreas
Bergström, ledansvarig.
Linus Krohn inledde kvällen med att tillsammans med sina kollegor berätta om Västkuststiftelsens
arbete med ledutveckling i regionen. Och hur de 12 naturreservaten på Kroppefjäll nu binds samman
av en led. Nya reservat planeras också - Kroppefjälls norra och södra våtmark. Planerad invigning
våren 2022. Överenskommelse ska träffas med kommunerna om framtida underhåll. Eueopean
Divide Trail går från Portugal genom hela Europa och i Sverige har den sträckning genom Dalsland.
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.
2. Till protokollförare valdes Kerstin Aronsson.
3. Till justerare valdes Martin Carling.
4. Dagordningen godkändes.
Kommunpresentationen från Bengtsfors tas som punkt 4.a.
4.a
Pontus Gyllenberg gav en inblick i hur näringen har haft det under sommaren. Återhämtat sig
under 2021 jämfört med 2020 då tappet var stort. Ca 25% tapp totalt. Baldersnäs har ökat
med 40% jämfört med tidigare bästa rekord. First hotell 40% upp bästa resultatet någonsin.
Silverlake ligger ungefär på samma nivå som 2019. Dalslandsaktiviteter har ökat med 15% i år,
40 % förra året. Stor del ligger i 2 nya glashus, Antalet besökare på samma nivå som 2020.
Ridningen ökar, höjdbanor samma nivå. Bushcraft ökar mer än äventyr.
Genomgående problem är bristen på utbildad restaurangpersonal.
Martin Carling tar med frågan om branschråd till Fyrbodals kommunalförbund.
Stig Bertilsson berättade om Unionsleden, som är den fjärde nationella cykelleden i Sverige.
Leaderansökan med Bengtsfors som huvudman om 2,5 Mkr för att utveckla cykelleden längs
Lelångenbanan. Diskussion om förlängning i framtiden till Arvika.
Kommunkartan arbetas om till nästa år med tillägg av leder för vandring och cykel.
Planer på en marina i Bengtsfors med tappstation.
Omställning för företag har lyckats bäst för dem som är synliga på nätet.
Handeln är nöjd i Bengtsfors, trots stängd Norgegräns.
Camp Dalsland arrangerar bland annat Kanotmaraton.
Gammelgården, Halmens hus ska lyftas som besöksmål.
Kommunrunda
Åmål:
Michael: Åmål har många intressenter för att arrendera camping/båthamn/restaurang.
Lasse: Allt vände 1 juli – beläggningen ökade markant. Restaurangerna ökar snabbt.
Ordningsvakterna har varit ett positivt inslag som gett lugn på stan.
Dals-Ed
Martin: 9 oktober jubileum & nyinvigning av Tresticklan.
Mellerud
Morgan: Mellerud har haft en bra handelssäsong. Närvaron på sociala media viktig. Vita
Sandar lyckades ställa om snabbt från norska till svenska marknaden.
Vänersborg
Benny: Camping går bra. Nationell cykelled 60 km längs Vänern utvecklas, beslut inom några
veckor – hur ska Visit Dalsland förhålla sig till samarbetet.
Johan Trollnäs ska utreda hur samarbetet kring Vänern hanteras.

Nils Ericsons väg 1, Upperud | SE 464 72 Håverud | 0771-50 50 70 | www.dalsland.com

TeamEngine Document E-Sign ID: 64B2E2B6-EF59-424E-87EE-EE25B468E6EB. Page 1 of 3.

TeamEngine E-Signing

Färgelanda
Irene: Bra sommar på Ragnerud med fullbelagt sedan i våras.
Tobias: Utomhusaktiviteter passar i Färgelanda.
5. Föregående styrelseprotokoll
Lades till handlingarna.
6. Avrapportering VD
a) Johan Trollnäs informerar om det ekonomiska läget. Skickar ut den ekonomiska
rapporten till styrelsen i efterhand.
Höstkampanj i samarbete med TRV.
Rapporterar att Dalslands kanal har ökat intäkterna med 44%, stugor, båtar, glass
har också ökat.
Viktigt att våga ta betalt för bra produkter.
7. Revidering av styrdokument
Bolagsordning
Ägardirektiv
Konsortialavtal
Finanspolicy
Styrelsen beslutar att rekommendera ägarkommunerna att anta föreslagna policydokument.
8. Kommande möten
27/10 Åmåls Stadshotell
1/12 Evenstorps gård
Gerard Jansson är inbjuden att prata om Edsleskog till mötet 27 oktober i Åmål, ca 30
minuter.
Förslag till mötesplan för våren 2022 mejlas ut till styrelsen.
9. Övriga frågor
a. Hållbarhetsvecka på Nuntorp 16 oktober och en vecka framåt.
b. Linus Bergström presenterade verksamheten på Ragnerud och de fyra år som han och
Marielle Örtengren har utvecklat sitt företag med flera verksamhetsgrenar: camping,
restaurang, vandringsdestination och butik i Högsäter (Dalslands Hem & Deli).
10. Ordföranden förklarade mötet avslutat
Protokollförare
Kerstin Aronsson

Ordförande
Britt Bohlin

Justerare
Martin Carling
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Till
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Vänersborgs kommun
Åmåls kommun

Nya styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB
Vid styrelsemöte i Dalslands Turist AB den 21 september 2021 beslutade
styrelsen enligt följande:
7. Revidering av styrdokument
Bolagsordning
Ägardirektiv
Konsortialavtal
Finanspolicy
Styrelsen beslutar att rekommendera ägarkommunerna att anta föreslagna
policydokument.

Härmed översändes förslag på nya styrdokument för Visit Dalsland AB för beslut i
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige senast den 31 december 2021.
Bifogas:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Bolagsordning
Ägardirektiv
Konsortialavtal
Finanspolicy
Justerat protokoll från styrelsemötet den 21 september.

Upperud den 5 oktober 2021
Johan Trollnäs
VD Dalslands Turist AB
På uppdrag av Johan Trollnäs
Kerstin Aronsson
VD-assistent
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Ärende 7
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

Dnr 2021-00331

KS § 242 Avsiktsförklaring Det goda livet i
Dalsland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta avsiktsförklaring
avseende ”Det Goda Livet i Dalsland” enligt bilaga och uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 ”Det Goda Livet i
Dalsland - diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland”
(VGR Analys 2020:51). Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen i
Dalsland och hur denna har påverkat dagens strukturella förutsättningar. Den ger
även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och utvecklingsförutsättningar
samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för utveckling. I rapporten
presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för Dalsland.
Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland
inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals
kommunalförbund och presidiet för Regionutvecklingsnämnden i Västra
Götalandsregionen under 2020/2021.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt
att fungera som en ram för genomförande under perioden 2021 till 2025. I planen
beskrivs bland annat hur genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta
avsiktsförklaringen åtar sig parterna att medverka till och driva satsningar inom
ramen för ”Det Goda Livet i Dalsland” och den genomförandeplan som tagits fram
för ändamålet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2021 § 134
- Tjänsteskrivelse av tf kommundirektör
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Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring Det goda livet i Dalsland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta avsiktsförklaring
avseende ”Det Goda Livet i Dalsland” enligt bilaga och uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 ”Det Goda Livet i
Dalsland - diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland”
(VGR Analys 2020:51). Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen i
Dalsland och hur denna har påverkat dagens strukturella förutsättningar. Den ger
även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och utvecklingsförutsättningar
samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för utveckling. I rapporten
presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för Dalsland.
Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland
inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen
under 2020/2021.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt
att fungera som en ram för genomförande under perioden 2021 till 2025. I planen
beskrivs bland annat hur genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta
avsiktsförklaringen åtar sig parterna att medverka till och driva satsningar inom
ramen för ”Det Goda Livet i Dalsland” och den genomförandeplan som tagits fram
för ändamålet.

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt
Plan för genomförande visar på betydelsen av Dalsland som varumärke, vikten av
att poängtera den mer positiva bilden av välbefinnande och framtidstro men också
behovet av att utveckla de mer svagare strukturella förutsättningarna samt att
fokusera på insatser som ska leda till hållbar samhällsutveckling.
Plan för genomförande har även en direkt koppling till regionens vision om Det
goda livet och att öka dalslänningarnas välbefinnande. Planen ska bidra att utveckla
Dalsland och ska skapa förutsättningar ökad tillgänglighet och delaktighet, mer
jämlika livsvillkor.
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Dalslands särskilda förutsättningar ska tas tillvara på ett bättre sätt och samspelet
med regionen utvecklas. Insatserna i planen har stort fokus på social hållbarhet och
med utbildningsfrågor i fokus.
De fyra områdena i planen – sysselsättning – samhörighet – attraktivitet och
utbildning överensstämmer väl med Åmåls kommuns arbete med hållbar
samhällsutveckling och där bland annat fler i arbete och fullföljda studier är
prioriterat. Att regionen uppmärksammar landskapets situation och tillsammans
med kommunerna vill vara med och driva utvecklingen är oerhört positivt.

Ekonomiska konsekvenser
Västra Götalandsregionen bidrar inledningsvis med särskilda resurser och
kommunens finansiering består av det redan pågående utvecklingsarbete inom
kommunen. Syftet med genomförandet är att på sikt skapa bättre ekonomiska
förutsättningar för kommunerna i Dalsland.

Måluppfyllelse
Intentionerna med Det goda Livet i Dalsland bidrar till ökat måluppfyllelse till
kommunens övergripande strategiska mål och även till måluppfyllelse avseende
Agenda 2030.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av tf kommundirektör
- Det Goda Livet – Plan för genomförande 2021-2025
- Avsiktsförklaring

Jan-Erik Samuelsson
Tillförordnad kommundirektör
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Plan för genomförande av Det goda livet i Dalsland 2021 till 2025
Bakgrund
Denna plan för genomförande har tagits fram med grund i studien ”Det goda livet i Dalsland
– diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland” (VGR Analys
2020:51). Studien beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utvecklingsförutsättningar. Den beskriver dessutom landskapets resurser och förutsättningar
för utveckling och presenterar ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för
Dalsland.
Dialoger kring rapporten och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet
för Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020/2021. Dialogerna har
bekräftat analysens slutsatser och lett till denna plan som är tänkt att fungera som en ram för
genomförande under perioden 2021 till 2025.

Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland
Under våren 2021 har Regionfullmäktige beslutat om Regional utvecklingsstrategi för Västra
Götaland för perioden 2021 till 2030 (RUS). Denna plan för utveckling i Dalsland ska ses
som en del i genomförandet av RUS. Planen bidrar direkt och konkret till det övergripande
målet för RUS genom att göra Dalsland mer robust och sammanhållet, jämlikt och öppet,
fossiloberoende och cirkulärt. Ett framgångsrikt genomförande kommer bidra till stärkt
konkurrenskraft, bättre kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och delaktighet, mer
jämlika livsvillkor och mer resurseffektiva och biobaserade produkter och tjänster. Platsens
särskilda förutsättningar tas tillvara på ett bättre sätt och samspelet med omgivande regionala
noder utvecklas. Allt detta i en del av regionen där de bakomliggande analyserna visar att
dessa satsningar är särskilt betydelsefulla.
RUS har fyra långsiktiga prioriteringar: stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka
inkluderingen och knyta samman Västra Götaland. Planen för Det goda livet i Dalsland
innehåller satsningar inom samtliga de områden som RUS anger som viktiga insatsområden
för de långsiktiga prioriteringarna. Den regionala utvecklingsstrategin har fyra kraftsamlingar
som gäller till 2024. Även dessa ligger i linje med de fördjupade och särskilda satsningar som
föreslås i Dalsland. RUS förutsätter ett gemensamt genomförande och satsningar från flera
parter för att få genomslag. Planen för Det goda livet i Dalsland innebär att vi tar ett steg i
den riktningen med samlade prioriteringar för de kommande åren (inledningsvis 2021 till
2025) mellan kommuner och region.
RUS pekar ut fyra vägledande principer för genomförandet. Planen för Det goda livet i
Dalsland kan ses som ett konkret svar på hur dessa principer kan implementeras. Själva
grunden handlar om att ta tillvara de särskilda utvecklingsförutsättningarna i Dalsland och
öka samverkan mellan orter som har olika styrkor och funktioner. Genomförandet ska ske i
ett underifrånperspektiv baserat på initiativ från landskapet. Den särskilda satsningen på
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experimentella och systemförändrande insatser i ”Testarena Dalsland” är sannolikt den första
mer omfattande territoriella testarenan för en region i Sverige och kan – inte minst genom att
dessa insatser följs upp och utvärderas – bidra till att utveckla nya lösningar som sedan kan
implementeras i andra delar av regionen.

Plan för genomförande
Det övergripande målet för denna plan har en direkt koppling till visionen om Det goda livet
och är att öka dalslänningarnas välbefinnande. Det görs genom att levnadsförhållanden och
utvecklingsförutsättningar i landskapet förbättras. Fyra områden – sysselsättning,
samhörighet, attraktivitet och utbildning – är särskilt viktiga att stärka och fungerar som
delmål (se figur). Medlen för att nå mål och delmål består av (A) fördjupade satsningar när
det gäller fullföljda studier/minskat utanförskap, högskoleutbildning, digitalisering och
bioekonomi/förnybar energi. Den andra delen (B) handlar om Dalsland som territoriell
testarena för nya lösningar som bidrar till att ändra de grundläggande förutsättningarna för
utveckling och omställning samt till ökad attraktivitet. Den tredje delen (C) beskriver viktiga
frågor inom olika sektorer som kräver fortsatt hög prioritet om planens mål ska kunna nås.

Innehållet presenteras här i rubrikform. I den bakomliggande rapporten beskrivs
grundtankarna mer utförligt. Innehållet har därefter utvecklats genom de diskussioner som
förts mellan parterna under 2020/2021. De fyra fördjupade satsningarna (A) gäller
uppbyggnad och utveckling av en modell för fullföljda studier i Dalsland byggd på den så
kallade skottlandsmodellen, vilken bland annat betonar vikten av att involvera alla berörda
parter inklusive närstående i en kombination av insatser som stärker både den sociala
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situationen och skolresultaten. Det gäller det fortsatta arbetet med och etablering av
högskoleutbildning via Campus Dalsland. Det berör extra satsningar på utbyggnad av den
digitala infrastrukturen i olika former, såväl fysisk som mjuk dito, bland annat via de stöd
regionen hanterar samt att se till att arbetet med utveckling av och omställning till
bioekonomi och satsningar på förnybar energi kan bedrivas aktivt och framgångsrikt.
Dalsland som testarena (B) innehåller fem förslag. Det första handlar om att utveckla och
testa lösningar för kollektivtrafik som kan bidra till ökad attraktivitet, uppmärksamhet och
fler besökare. Det andra förslaget gäller möjligheten för alla i utbildning att få plats och
kontakter i arbetslivet och i samband med det att utveckla någon form av lärlingssystem. För
det tredje handlar det om de allt tydligare möjligheterna att decentralisera jobb från region
och stat i Västra Götaland med hjälp av digital teknik för att tillföra kunskap och kompetens
inom viktiga områden. Det fjärde berör möjligheten att göra Dalsland till testarena för
subjektivt välbefinnande/lycka. Satsningar kan handla om allt ifrån att succesivt sätta
invånarnas livstillfredsställelse i centrum för samhällsutvecklingen till att driva de frågor som
är viktigast för att lyfta välbefinnandet. Kunskapsläget är gott och internationella
samverkanspartner finns. Den femte arenan gäller frågan om boende och byggande som kan
bidra till ökad attraktivitet för invånare och turister med kopplingar till strandskydd och
planering. Samtliga förslag är utformade för att ge ökad uppmärksamhet för landskapet och
samtidigt bidra till utvecklingen inom områden som är centrala för att uppnå målen i planen.
De frågor som behöver prioriteras inom det ordinarie utvecklingsarbetet (C) presenteras
sektorsvis. Inom infrastruktur och kollektivtrafik är det viktigt att det dalsländska vägnätet
har hög prioritet och att arbetet med frågan om dubbelspår Göteborg-Oslo kommer till en
lösning. Även förbindelserna med Karlstad behöver förbättras. De extra satsningar som gjort
det möjligt med en utbyggd persontrafik på järnvägsnätet i Dalsland är viktiga och försök
som görs för att utveckla moderna mobilitetslösningar inom kollektivtrafiken bör genomföras
även i Dalsland. Kultursektorn är stark och vital i Dalsland och en avgörande tillgång för
framtiden. Det är av stor vikt att de satsningar som görs fortsätter och att såväl kulturens som
turismens infrastruktur underhålls. Regionala initiativ kring ”platsutveckling” bör prioritera
orter i Dalsland när förutsättningar för det finns lokalt.
Insatserna i planen har ett betydande fokus på utbildningsfrågan samt med denna fråga
kopplat till insatser för social hållbarhet, till exempel i arbetet med fullföljda studier. Utöver
detta är Steneby och Dalslands folkhögskola viktiga resurser. Dessa institutioners funktion
som mötesplatser i landskapet bör kunna utvecklas ytterligare. När det gäller näringslivsutveckling är det centralt att se till att de resurser som finns vid regionala noder som
Innovatum, Kunskapsförbundet Väst och hos aktörer med regionala uppdrag som exempelvis
Almi kommer Dalsland till del på ett strukturerat sätt. För att få fler kvinnliga entreprenörer
men också för att öka landskapets attraktivitet för kvinnor är riktade satsningar på
entreprenörskap/företagsamhet generellt och från tidiga åldrar till denna målgrupp viktiga.
Tanken på att ta fram en gemensam översiktsplan eller gemensamma principer för översiktsplanering har förts fram. Här bör länsstyrelsen och VGR kunna bidra aktivt. En långsiktigt
central fråga i det sammanhanget är hur tillgången till Vänern och Dalslands kanal ska kunna
utnyttjas bättre för ökad attraktivitet.
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Övriga frågor
Det finns en bred samsyn mellan kommuner, region och länsstyrelse om behovet av att skapa
ökad uppmärksamhet och prioritering kring situationen i Dalsland på nationell nivå, inte
minst med anledning av att riksdagen 2018 utsåg fyra kommuner i Dalsland till socioekonomiskt eftersatta. Ambitionen bör vara att Dalsland ska prioriteras generellt och på sikt
kunna fungera som testarena för olika satsningar även från den nationella nivån. En
återkommande fråga i detta sammanhang är tillgängligheten till polis och arbetsförmedling i
varje kommun. Det är också viktigt att det i genomförandet finns ett tydligt uppdrag att
bevaka och tillgängliggöra olika internationella, nationella och regionala satsningar för
Dalsland.

Genomförande och resurser
Beslut om att medverka till och driva satsningarna i denna plan för genomförande tas av
respektive part. Kommunledningarna i Dalsland inklusive Vänersborg och
Regionutvecklingsnämndens presidium möts två gånger per år för att stämma av
genomförandet. En styrgrupp bildas med tjänstepersoner från kommunerna, Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Fyrbodals kommunalförbund.
Utredningen och den följande processen har identifierat viktiga frågor som beskrivs i denna
plan men utan att i detalj precisera hur de ska genomföras. Förslagen har olika starttid och
löptid. Projektplaneringen bör, i de fall det inte redan finns, identifiera aktörer, ansvar,
åtgärder, resursbehov och tidplan. Ansvariga kontaktpersoner för projekten utses av
styrgruppen. De organisationer som är berörda ingår i arbetet.
Arbetet följs upp en gång per år. Indikatorer för mål och delmål samt för genomförandet som
helhet och i dess olika delar beslutas av styrgruppen. Mål och delmål kopplas när det är
lämpligt till motsvarande mål i RUS.
Västra Götalandsregionen föreslås bidra med särskilda resurser till genomförandet i form av
en processledare med ansvar för helheten samt en person som blir ansvarig för att driva
arbetet med ”Testarena Dalsland”.
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Avsiktsförklaring avseende ”Det Goda Livet i Dalsland”
Denna avsiktsförklaring (“Avsiktsförklaringen”) har träffats dag som nedan mellan Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Melleruds kommun, Vänersborgs
kommun, Åmåls kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län (”Parterna”).

1. Bakgrund
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 en rapport med ett
diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland1. Rapporten
togs fram som en fristående utredning inom Västra Götalandsregionen på initiativ av
regionutvecklingsdirektören, vilken hade identifierat behovet tillsammans med
presidiet vid regionutvecklingsnämnden.
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina
liv och utvecklingsförutsättningar. Den beskriver dessutom landskapets resurser och
förutsättningar för utveckling och presenterar ett förslag till en strategi för regional
utvecklingspolitik för Dalsland. Vidare finns en koppling till den gemensamma visionen i Västra Götaland – Det goda livet. I underlaget presenteras ett förslag till strategi för Dalslands framtid – ”Det Goda Livet i Dalsland”.
Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland
inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020/2021.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att
fungera som en ram för genomförande under perioden 2021 till 2025.

2. Strategi för ”Det Goda Livet i Dalsland”
Det övergripande målet att öka dalslänningarnas välbefinnande och har en direkt
koppling till Västra Götalands vision om ”Det goda livet”. Strategin har till syfte att
stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. Fyra områden pekas ut som viktiga att följa: sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning/skolresultat. Medlen för att nå mål och delmål består dels av fördjupade
satsningar med grund i ordinarie utvecklingsarbete, dels att ”dalslandssäkra” implementering av det mer ”komplexa” samhällsutvecklingsarbete som sker vid Västra
Götalands regionala noder. Till detta kommer den experimentella delen med Dalsland som testarena för breda satsningar som har förutsättningar att ändra de grundläggande förutsättningarna för omställning och utveckling långsiktigt och som i flera
fall visat sig framgångsrika i andra länder eller andra miljöer tidigare. De fem förslagen presenteras i principiella termer som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner,
utredning och preciseringar. Strategin beskrivs schematiskt som nedan

1

”Det Goda Livet i Dalsland - diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland”, VGR Analys 2020:51

3. Genomförande, övergripande organisation och projektplanering
Västra Götalandsregionen har tagit fram en plan för genomförande 2021 till 20252,
vilken är tänkt att fungera som en ram för arbetet.
Kommunledningarna i Dalsland inklusive Vänersborg, Regionutvecklingsnämndens
presidium och ordförande i Fyrbodals kommunalförbund möts två gånger per år för
att stämma av genomförandet. En styrgrupp bildas med tjänstepersoner från
kommunerna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och
Fyrbodals kommunalförbund. Styrgruppen ansvarar också för att genomförandet
följs upp och utvärderas.
2

”Det Goda Livet i Dalsland – plan för genomförande 2021-2025”, VGR

Utredningen och den följande processen har identifierat viktiga frågor som beskrivs i
denna plan men utan att i detalj precisera hur de ska genomföras. Förslagen har olika
starttid och löptid. Projektplaneringen bör, i de fall det inte redan finns, identifiera
aktörer, ansvar, åtgärder, resursbehov och tidplan. Ansvariga kontaktpersoner för
projekten utses av styrgruppen. De organisationer som är berörda ingår i arbetet. Arbetet följs upp en gång per år. Indikatorer för mål och delmål samt för genomförandet som helhet och i dess olika delar beslutas av styrgruppen. Mål och delmål kopplas när det är lämpligt till motsvarande mål i ”Regional utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 2021-2030” (RUS).

4. Parternas åtagande
Parterna åtar sig, inom ramen för sina roller och uppgifter, att medverka till och driva
satsningar inom ramen för ”Det Goda Livet i Dalsland” och den genomförandeplan3
som tagits fram för ändamålet.

5. Kommunikation
Styrgruppen enligt punkten ”Genomförande, övergripande organisation och projektplanering” ansvarar för att ta fram en kommunikationsplan för arbetet och för ”Det
Goda Livet i Dalsland”.

6. Giltighet
Avsiktsförklaringen träder i kraft vid parternas undertecknande och upphör att gälla
vid utgången av 2025. Avsiktsförklaringen kan dock förlängas om
genomförandeplanen inte är fullgjord och parterna är skriftligen överens om en
förlängning. Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland, som är central i
sammanhanget, löper till 2030 och en första utvärdering av densamma sker under
2024.

7. Finansiering
Västra Götalandsregionen bidrar inledningsvis med särskilda resurser till
genomförandet i form av en processledare med ansvar för helheten samt en person
som blir ansvarig för att driva arbetet med ”Testarena Dalsland”. I övrigt bär vardera
part sina egna kostnader och utlägg hänförliga till genomförandeplanens olika delar
med tillhörande projekt.

8. Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet
Ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring är möjliga, men endast om de
skriftliga och godkända av alla parter. Denna avsiktsförklaring utgör inget legalt bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte
medföra någon skadeståndsskyldighet.

_________________________

3

”Det Goda Livet i Dalsland – plan för genomförande 2021-2025”, VGR

Denna Avsiktsförklaring har upprättats i nio (9) likalydande exemplar, varav Parterna erhållit
var sitt.
Bengtsfors kommun, 2021-

______________________________
Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande

Dals-Eds kommun, 2021-

______________________________
Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande

Färgelanda kommun, 2021-

______________________________
Tobias Bernhardsson, kommunstyrelsens ordförande

Melleruds kommun, 2021-

______________________________
Morgan E. Andersson, kommunstyrelsens ordförande

Vänersborgs kommun, 2021-

______________________________
Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande

Åmåls kommun, 2021-

______________________________
Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande

Fyrbodals kommunalförbund, 2021-

______________________________
Martin Carling, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund

Västra Götalandsregionen, 2021-

______________________________
Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2021-

______________________________
Lisbeth Schultze, länsöverdirektör
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

Dnr 2021-00065

KS § 244 Redovisning av obesvarade motioner
och medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag
som inte har beretts färdigt redovisas för kommunfullmäktige av kommunstyrelsen
två gånger per år.
Den 24 november 2021 finns tre motioner och 11 medborgarförslag obesvarade.
Vid senaste redovisningen i april fanns fyra motioner och nio medborgarförslag
obesvarade.
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag om
möjligt beredas på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Av de tre obesvarade motionerna är en (1) motion äldre än ett år. Motsvarande
siffra för medborgarförslagen är fyra av 11, räknat från det datum som de inkom.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 24 november 2021
- Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag den 24 november

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sida

Tjänsteskrivelse

1(2)

Datum

Referens

2021-11-24

KS 2021-00065

Kansli- och utredningsenheten
Ida Tornestrand
Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag
som inte har beretts färdigt redovisas för kommunfullmäktige av kommunstyrelsen
två gånger per år.
Den 24 november 2021 finns tre motioner och 11 medborgarförslag obesvarade.
Vid senaste redovisningen i april fanns fyra motioner och nio medborgarförslag
obesvarade.
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag om
möjligt beredas på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Av de tre obesvarade motionerna är en (1) motion äldre än ett år. Motsvarande
siffra för medborgarförslagen är fyra av 11, räknat från det datum som de inkom.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Måluppfyllelse
Den återkommande redovisningen uppfyller perspektivet att de av
kommunfullmäktige fastställda styrdokumenten som berör kommunen i sin helhet
alltid ska beaktas.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 24 november 2021
- Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag den 24 november

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post
ida.tornestrand@amal.se

Org.nr
212000-1587

Bankgiro
991-2353

Webb
www.amal.se

Åmåls kommun

Ida Tornestrand
Kommunsekreterare
Kansli- och utredningsenheten

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare

Datum

Referens

Sida

2021-11-24

2021-00065
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Björn Skog
Kansli- och utredningschef

2021-11-24

Obesvarade motioner och medborgarförslag
Nummer
2021-00287

Ankom
2021-09-28

2021-00202

2021-06-14

2020-00409

2020-11-03

2021-00221
2021-00190

2021-06-30
2021-06-02

2021-00115
2020-00419
2020-00361

2021-04-06
2020-11-12
2020-09-28

2020-00341

2020-09-16

2020-00074

2020-02-18

2019-00476
2019-00133

2019-12-06
2019-03-04

Ärende
Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Motion om karens för förtroendevalda som övergår till att bli
anställd i Åmåls kommun- Ove Kaye (SD)
Motion om att redovisa kostnader för Vågen 1 - Ove Kaye (SD) Kommunstyrelsen
Motion om att Åmåls kommun investerar i rondellbygge vid
E45, Strömstadsvägen - Anders Bäckström (C)
Medborgarförslag om återbruk vid Östby miljöstation
Medborgarförslag att muddra i Norra viken för bättre
vattenkvalitet
Medborgarförslag om tillgänglighetsanpassade gungor
Medborgarförslag om plats för utomhusaktiviteter
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning till 40 km/h i
centrala Åmål
Medborgarförslag om längre öppettider på Östby miljöstation

Kommunstyrelsen
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Teknik- och fritidsnämnden

Medborgarförslag om maximal hastighet på 30 km/tim i Åmåls Kommunstyrelsen
tätort
Kommunstyrelsen
Medborgarförslag om riktlinjer för färdtjänst
Teknik- och fritidsnämnden
Medborgarförslag om namnförslag på badvik

Ärende 14
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Medborgarförslag
Åmåls Kommun köper och rustar upp den gamla Eurocash lokalen på Fågelmyren för att
därefter bygga om den till fullstor idrottshall/arena.
Idag diskuteras det faktum att den idrottshall som byggts i samband med renoveringen av
Rösparksskolan är för liten för många sporter och ger inga möjligheter för föreningslivet att
driva verksamhet i anknytning till lokalen.
Eurocash gamla lokal har med råge tillräckliga dimensioner för att erbjuda lokalsamhället
en tillräckligt stor yta för att både ha en fullgod arena med utdragbara läktare och även plats
för café/restaurang och andra aktiviteter. Det finns också gott om plats för lagring av
diverse material och även eventuell plats för en eller flera mindre sammanhängande butiker
("Hål i väggen") i lokalen.
Den är också perfekt utifrån det att parkeringsplatser redan finns runtom byggnaden och
lokalen är lättåtkomlig från Europaväg 45.
Idag står lokalen tom, och området skulle behöva mer trafik. Detta erbjuder kommunen och
de styrande partierna möjligheten att uppfylla dem löften som givits till befolkningen i
samband med den diskussion som föregick bygget av gymnastiksalen bredvid
Rösparksskolan.
Lokalen uppgår till 3364m2, behovet för dem sporter som kräver mest yta tenderar att
uppgå till som mest cirka 1000m2.
Möjligheterna begränsas av er fantasi medan behovet är ett faktum.

Namn: Wilhelm Bodmark
Adress: Centralgatan 12, 662 33 Åmål
Bilaga:

ADRESS

TELEFON / FAX

E-POST OCH WEBB

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

0532 17000 / 0532 12879

kommun@amal.se
www.amal.se
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Sammanträdesdatum

2021-11-24
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

§ 111

Dnr TFNSÅ/2020:360

Medborgarförslag om utökad öppettider på Östby
miljöstation
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom 2020-09-16 angående öppettider för Östby
miljöstation. Förslagsställaren anser att öppettiderna för Östby miljöstation ska
förlängas för att underlätta för de kommuninvånare med normalt dagtidsarbete
mellan 07-16. Förslagsställaren menar att en ökad tillgänglighet förhoppningsvis
även kan leda till minskad nedskräpning i natur och runt återvinningsstationerna
eftersom det där dumpas exempelvis dunkar med kemikalier, soffor och däck, som
egentligen ska lämnas på Östby miljöstation.
Nuvarande öppettider på Östby miljöstation är 07:15-15:30 måndagar till fredagar
samt 9:00-12:00 på lördagar. Under sommarsäsong (från 1 april till 30 september)
är det öppet till 18:00 på måndagar och torsdagar.
Detta tycker inte förslagsställaren är tillräckligt utan önskar följande öppettider:
07:15-18:00 måndag till torsdag, 07:15-15:30 på fredagar samt lördagar mellan
9:00-16:00 hela året.
I dagsläget ryms resurser för att bemanna till kl 18:00 en kväll i veckan utan
taxerevidering. Detta kommer att startas upp den 12 januari 2022.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-07
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-09, § 46
Medborgarförslag från Anders Jansson, 2020-09-16
Protokollsutdrag § 159 KF Åmål, 2020-09-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar enligt
detsamma.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Referens

2021-10-07

TFNSÅ

Teknik- och fritidsförvaltningen
Susanne Bäckström, 0533-683672
susanne.backstrom@saffle.se

Er referens

2020:360

Svar på medborgarförslag om längre öppettider för
Östby miljöstation
Sammanfattning
Medborgarförslaget syftar till att öppettiderna för Östby miljöstation ska
förlängas så att kommunernas invånare lättare kan besöka
återvinningscentralen. I dagsläget ryms resurser för att bemanna till kl 18:00
en kväll i veckan utan taxerevidering. Detta kommer att startas upp den 12
januari 2022.
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
Teknik- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom 2020-09-16 angående öppettider för Östby
miljöstation. Förslagsställaren anser att öppettiderna för Östby miljöstation
ska förlängas för att underlätta för de kommuninvånare med normalt
dagtidsarbete mellan 07-16. Förslagsställaren menar att en ökad
tillgänglighet förhoppningsvis även kan leda till minskad nedskräpning i
natur och runt återvinningsstationerna eftersom det där dumpas exempelvis
dunkar med kemikalier, soffor och däck, som egentligen ska lämnas på
Östby miljöstation.
Nuvarande öppettider på Östby miljöstation är 07:15-15:30 måndagar till
fredagar samt 9:00-12:00 på lördagar. Under sommarsäsong (från 1 april till
30 september) är det öppet till 18:00 på måndagar och torsdagar.
Detta tycker inte förslagsställaren är tillräckligt utan önskar följande
öppettider: 07:15-18:00 måndag till torsdag, 07:15-15:30 på fredagar samt
lördagar mellan 9:00-16:00 hela året.
I dagsläget ryms resurser för att bemanna till kl 18:00 en kväll i veckan utan
taxerevidering. Detta kommer att startas upp den 12 januari 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen.

Säffle kommun

Datum

Referens

Sida
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Öppettider Östby miljöstation från Anders Jansson
2020-09-16
Förvaltningens ståndpunkt
Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det
avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. En förutsättning
är då att alla invånare ges möjlighet att besöka Östby miljöstation med sitt
sorterade hushållsavfall. Avfallshanteringen ska ge god och behovsanpassad
service för medborgare och verksamheter i våra kommuner.
Dumpning och nedskräpning är ett problem som vi på olika sätt arbetar med,
exempelvis pågår ett projekt med att kartlägga dumpning vid våra
återvinningsstationer. Kemikalier och soffor ska lämnas på Östby
miljöstation, men bildäck ska lämnas hos de som säljer däck.
För att öka tillgängligheten för invånare som har ett normalt dagtidsarbete
mellan 7-16, så kan öppettiderna på Östby med nuvarande taxenivåer utökas
till 18:00 en kväll i veckan.
Organisationen kommer att ses över som helhet, däribland att bemanningen
på anläggningen ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt med andra
öppettider än idag.
Konsekvenser
Förvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte finns finansiella eller
personella resurser till de föreslagna öppettiderna utan att taxejustering
behöver ske. Däremot kan öppettiderna utökas en dag i veckan till 18:00,
med start onsdagen den 12 januari 2022.
För att utöka öppettiderna ytterligare behövs en ekonomisk analys
genomföras, vilket hänger ihop med förvaltningens översyn av taxestruktur
och taxenivåer samt organisation inom verksamheten för avfall och
renhållning. Detta arbete pågår.
Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.

Helen Halvardsson
Förvaltningschef
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige Åmål

Susanne Bäckström
Miljöingenjör Avfall/ Renhållning

Ärende 16

Åmål 2021-12-13

Meddelande om uteblivet svar till KPMG
Under våren 2021 uppmärksammade kommunrevisionen fullmäktige på det faktum att handlingar
som begärts från revisionens sakkunniga på KPMG, inte hade kommit dessa till handa. Det epostmeddelande som ställts till Åmåls kommun från KPMG förblev obesvarat.
Då denna information till fullmäktige väckte frågor, har därefter dialog förts mellan
kommunrevisionen och fullmäktiges presidium.
Kansli- och utredningschefen har mot bakgrund av detta fått i uppdrag av fullmäktiges presidium att
under punkten ”Meddelanden” informera om att utredningen av händelsen har kunnat visa att epostmeddelandet mycket riktigt inkommit till Åmåls kommun men att det därefter, av tillgängliga
dataloggar att döma, inte fått någon vidare behandling. Detta är beklagligt, eftersom alla
meddelanden med frågor eller olika typer av begäran om utlämnande av handlingar, ska hanteras och
besvaras av den eller de tjänstepersoner som berörs.
Det går inte att klargöra de exakta omständigheterna kring varför e-postmeddelandet inte besvarades
och såvitt undertecknad kan bedöma går det heller inte att peka på några brister eller ofullständiga
rutiner kring e-posthantering i Åmåls kommun. En slutsats kan vara att händelsen får tillskrivas den så
kallade ”mänskliga faktorn”.
Ovanstående kommunicerades mellan fullmäktiges presidium och kommunrevisionen vid ett
gemensamt möte den 26 november där parterna var eniga om att frågan med detta är utagerad.

Björn Skog, kansli- och utredningschef
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