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Kallelse/Ärendelista
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 6 maj 2021.
Plats och tid:

Teams kl. 09.00 – 14.00

Kontakt:

Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är
förhindrade att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare.
Kallelsen skickas även till dem.
Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela
detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20, alternativt
e-post: kansli@fyrbodal.se

Övrig information:

Mötet hålls digitalt.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande
/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
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Ärendelista
1. Val av protokollsjusterare
Beslutsärenden
Inga beslutsärenden.

Informations- och anmälningsärenden, kl.
2. Möjlig samhällspåverkan i Sotenäs och övriga Fyrbodalskommuner vid etablering av
laxodlingspark – presentation av utredningar
3. Ägarsamråd Gryning Vård AB
4. Dialog om process Gryning Vård AB
5. Regional fysisk planering enligt PBL – remiss från Västra Götalandsregionen
6. Revision Årsredovisning 2020
7. Vuxenutbildningens roll och samverkansmöjligheter
8. Information samverkansavtal gällande Naturbruksutbildning
9. Utvecklingsplan för nära vård
10. Strategiskt utvecklingsområde: Kompetensförsörjning och utbildning
11. Rapportering avslutade projekt
12. Information budget 2022 – 2024
13. Aktuella delegationsbeslut
14. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), VästKom och
Samrådsorganet (SRO)
15. Övriga ärenden
16. Meddelanden
17. Nästa möte
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Förbundsdirektionen
Kommun
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Ledamöter
Stig Bertilsson (M)
Martin Carling (C)
Tobias Bernhardsson (C)
Jan-Olof Johansson (S)
Morgan E Andersson (C)
Jan Hognert (M)
Anders Arnell (M)
Mats Abrahamsson (M)
Kent Hansson (S)
Liselotte Fröjd (M)
Paul Åkerlund (S)
Peter Eriksson (M)
Christer Hasslebäck (UP)
Ingemar Samuelsson (S)
Benny Augustsson (S)
Henrik Harlitz (M)
Michael Karlsson (S)

Närv.

Ersättare
Per Eriksson (S)
Per-Erik Norlin (S)
Ulla Börjesson (S)
Ronald Rombrant (LP)
Michael Mellby (S)
Lisa Kettil (S)
Lars Larsson (C)
Therése Mancini (S)
Lars Tysklind (L)
Louise Thunström (S)
Monica Hanson (S)
Bedros Cicek (KD)
David Sahlsten (KD)
Mikael Staxäng (M)
Mats Andersson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Michael Karlsson (M)

Närv.
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Ärende 2 – Möjlig samhällspåverkan i Sotenäs och övriga Fyrbodalskommuner vid
etablering av laxodlingspark - Presentation av utredningar
Om de tänkta, mycket omfattande, investeringarna i en cirkulär laxodlingsanläggning i Sotenäs
och en logistikpark i Munkedal blir av beräknas ett stort antal nya arbetstillfällen skapas i
Fyrbodal. Det skulle innebära både möjligheter och utmaningar för samhället. I rollen som
politiska företrädare kommer AU och direktionen att få ta del av tre nyligen genomförda
utredningar, som på ett övergripande plan ger prognoser värdefulla för de insatser som då kommer
att behöva genomföras i Fyrbodal.
Ärendet föredras av Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst, Johan Wahlström från
Rådhuset, Maria Karnerud från Business Sweden, Markus Ottemark från Västsvenska
handelskammaren och Per Svensson från Sotenäs kommun.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 3 – Ägarsamråd Gryning Vård AB
Förbundet äger ett aktieinnehav på 17% i Gryning Vård AB.
Information lämnas om Gryning Vårds verksamhet.
Ärendet föredras av Katarina Ahlqvist, VD, Gryning Vård AB.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 4 – Dialog om process Gryning Vård AB
Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på
samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom
att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser
samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat
och kundanpassat vårdutbud. Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa ett
antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom
inställning till eventuellt ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt
affärsmässigt läge år 2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. Ägarna har
2020-11-24 beslutat att uppdra åt ägarombuden via förbundsdirektörerna i de fyra förbunden att ta
fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster.
Enkäten hade den 25 mars besvarats av 8/14 kommuner i Fyrbodalsregionen. Vid det senaste
ägarsamrådet den 23 mars 2021 konstateras att det finns en indikation på att det ekonomiska läget
har stabiliserat sig. Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjdkund-index (NKI) på en skala från 1 till 5 på 4,4. Bolaget har visat på stor flexibilitet och anpassat
marknaden efter efterfrågan allt sedan starten 2001.
Fyrbodals kommunalförbund kommer att sammanställa enkätsvaren och bereda ärendet och
lämna en samlade synpunkter vid ett senare tillfälle under våren. Ärendet kommer att förankras i
direktionen.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 5 – Regional fysisk planering enligt PBL - remiss från Västra
Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund har mottagit remiss om regional fysisk planering enligt PBL – VGR
som regionplaneorgan som ett led i att finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat
Västra Götalandsregionen om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna
omfattas av lagen.
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts
på beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter från
kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan.
Frågan har diskuterats i kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle
skickas som en formell remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom
önskemålet om remiss.
Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 6 – Revision årsredovisning 2020
Årsredovisningen för 2020 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 25
mars.
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som
en del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk
hushållning.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll i verksamheten.
Ärendet föredras av Carina Ericson, administrativ chef.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
Att översända årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för information till
kommunerna.
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Ärende 7 – Vuxenutbildningens roll och samverkansmöjligheter
Kommunal vuxenutbildning har sedan start vuxit till en av de största och viktigaste
utbildningsformerna i Sverige.
Fyrbodal har, relativt sett både ur ett regionalt och nationellt perspektiv, en låg utbildningsnivå i
befolkningen. För arbetslivet i både offentlig och privat sektor skapar detta
kompetensförsörjningsutmaningar på både kort och lång sikt.
De stora samhällsförändringarna så som digitalisering, globalisering och övergången till ett
klimatsmart och hållbart samhälle i vid bemärkelse ställer stora krav på ett väl fungerande
utbildningssystem där den kommunala vuxenutbildningen spelar en allt viktigare roll.
Pandemin har till viss del påskyndat utvecklingen och synliggjort olika utmaningar som vi står
inför när det gäller omställningar på arbetsmarknaden. Stora pensionsavgångar de närmaste åren
är också en faktor som ställer krav på utbildningssystemet.
Utifrån en förändrad arbetsmarknad och strukturomvandling inom flera branscher ställs allt högre
krav på utbildningssystemet. Vuxenutbildningen bidrar med att höja utbildningsnivån, utbilda för
att matcha mot bristyrken och kompetensutvecklar personer inom arbetslivet. Alla delar i
Vuxenutbildningen uppdrag är viktiga och kompletterar varandra.
Utbildningscheferna och ordföranden i barn- och utbildningsnämnder har tagit ett
inriktningsbeslut om att utreda möjligheten till ett samverkansavtal gällande ”Fritt sök
vuxenutbildning”.
Ärendet föredras av Jan-Erik Aronsson, Kunskapsförbundet Väst.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 8 – Information om samverkansavtal gällande Naturbruksutbildning
Idag finns ett samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och de
49 kommunerna. Avtalet löper under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. En
utvärdering av avtalet har skett under 2020 med målsättningen att senast den 31 december 2021
ska parterna bestämma nytt tillsvidareavtal som ska träda i kraft när nuvarande löper ut.
Ärendet föredras av Morgan E Andersson, Mellerud.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 9 – Utvecklingsplan Nära Vård
Fyrbodals kommuner har påbörjat omställningen till god och nära vård men det återstår en hel del
att göra innan medborgarna får en tillgänglig och personcentrerad hälso- och sjukvård med ökad
kontinuitet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver intensifieras.
Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära vård kommer att ger en inblick i det
pågående omställningsarbetet.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 10 – Strategiskt utvecklingsområde: Kompetensförsörjning och utbildning
Fördjupad information kopplat till verksamhetsplanen mål 2.
Ärendet föredras av Karin Jansson, kompetensförsörjningsstrateg med kollegor.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 11 – Rapportering av avslutade projekt
Projekt som avslutats i samband med årsskifte 2020/2021:
•
•

Integritet i Förskolan
Tur och retur

Ärendet föredras av Jessica Svensson, projektledare och Anna Lärk Ståhlberg, teamchef
samhällsutveckling.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 12 – Information budget 2022 - 2024
Arbetet med basverksamhetens budget för år 2022 – 2024 pågår och förslaget presenteras på
arbetsutskottet den 27 maj och direktionsmötet den 17 juni för att sedan skickas ut på remiss till
medlemskommunerna.
Som grund räknas medlemsavgiften upp 3% och en viss uppräkning på 0,04% görs på
invånarantalet för budgetperioden.
Parallellt med basbudget pågår även arbetet med budget för de delregionala utvecklingsmedlen
för 2022 enligt plan.
Ingen föredragning av ärendet på mötet.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 13 – Aktuella delegationsbeslut
Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.
Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 14 – Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), VästKom och
Samrådsorganet (SRO)
Muntlig rapport lämnas på mötet.
Ärendet föredras av Martin Carling, förbundsordförande.

BHU:
Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:
Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling
(360online.com)

Västkom:
Länk till Västkoms möten:
Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se)

SRO:
Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):
Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 15 – Övriga ärenden

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 16 – Meddelanden
Thérese Mancini (S) ersätter Birgitta Albertsson (S) som ersättare från Sotenäs kommun i
förbundsdirektionen.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.
Ingen föredragning av ärendet.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 17 – Nästa möte
Direktionsmöte den 17 juni på Teams enligt årshjul:
•
•
•
•
•

Tertialrapport 2101 – 2104
Förslag budget basverksamhet 2022 – 2024
Förslag budget Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2022
Återrapportering Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2020
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR)

Nästa arbetsutskott hålls den 27 maj kl. 13.30 – 16.30 på Teams.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Tjänstebeskrivelse
2021-03-24
Sid 1 (3)

Möjlig samhällspåverkan i Sotenäs och övriga
Fyrbodalskommuner vid etablering av
laxodlingspark - Presentation av utredningar
Förslag till beslut
Att arbetsutskottet har tagit del av informationen och föreslår att direktionen får ta del av
densamma i syfte att ha en beredskap inför framtiden för eventuellt kommande strategiska beslut
om behov av särskilda insatser från kommunalförbundet.
Sammanfattning
Om de tänkta, mycket omfattande, investeringarna i en cirkulär laxodlingsanläggning i Sotenäs
och en logistikpark i Munkedal blir av beräknas ett stort antal nya arbetstillfällen skapas i
Fyrbodal. Det skulle innebära både möjligheter och utmaningar för samhället. I rollen som
politiska företrädare kommer AU och direktionen att få ta del av tre nyligen genomförda
utredningar, som på ett övergripande plan ger prognoser värdefulla för de insatser som då kommer
att behöva genomföras i Fyrbodal.
Bakgrund
Bolaget Quality Salmon planerar att anlägga en landbaserad, cirkulär industripark för laxodling i
Sotenäs kommun. Bolaget förhandlar med affärspartners som tillsammans ska skapa och
finansiera industriparken. Investeringarna beräknas till 15-20 miljarder kronor. En gemensam
ansökan om miljötillstånd beräknas lämnas in till myndigheterna senare i år. Utöver de bolag som
kommer att samverka inom själva parken kommer en etablering med stor sannolikhet leda till
ytterligare ett antal relaterade följdetableringar och expansion i befintliga bolag.
Sotenäs kommun utvärderar för närvarande det tänkta markområdets förutsättningar för denna typ
av verksamhet.
Förfrågan inkom 2019 genom medlemskommunernas gemensamma företagsetableringskontor
Position Väst, som fortsatt är engagerat i ärendet i samverkan med bland annat berörda
kommuner, kommunalförbundet och partnern Business Sweden.
Beskrivning av ärendet
Vid positivt miljötillstånd kommer bolagen att agera mycket snabbt och det kommer att finnas ett
behov av och en förväntan på snabba processer även hos ”det offentliga”. Enligt Quality Salmon
kommer cirka 2000 direkta arbetstillfällen att skapas i själva industriparken i Sotenäs.

Tjänstebeskrivelse
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Ytterligare ett antal indirekta arbetstillfällen antas också skapas i Sotenäs, liksom i Munkedal där
en stor logistikpark är tänkt att anläggas, men även i andra kommuner i Fyrbodal. Vid liknande
mycket stora projekt som genomförts på andra håll i landet ser man även andra följdetableringar,
expansion i befintliga bolag och andra satsningar.
Etableringarna och investeringarna blir således, om de genomförs, av sådan omfattning att de
leder till stor samhällspåverkan; de genererar goda möjligheter till ett stärkt och breddat
näringsliv, inflyttning, ökade skatteintäkter och andra positiva effekter. De leder även till
utmaningar i form av kompetensförsörjning och behov av offentliga investeringar i ökad
byggnation av bostäder och skolor, infrastruktursatsningar och förändrad kollektivtrafik med
mera. Alla dessa samhällseffekter kräver givetvis framförhållning, prioritering, planering och
samverkan.
I rollen som politiska företrädare kommer AU och direktionen därför att få en kort presentation av
tre nyligen genomförda utredningar, som tillsammans på ett övergripande plan ger prognoser som
kan bidra till den samhällsplanering som kan komma att behövas i Fyrbodals kommuner.
-

Västsvenska Handelskammaren har genomfört en RAPS-analys (Regional analys och
prognossystem) där man utifrån ett antal antaganden räknar på förändringar av
befolkningsmängd, arbetstillfällen och skattekraft om etableringen blir av, eller ej.

-

Business Sweden har genomfört en internationell marknadsanalys i sex länder, där
man studerat ett antal befintliga landbaserade fiskodlingsanläggningar med fokus på vilka
faktiska antal direkta och indirekta arbetstillfällen de genererar, samt även så kallade
inducerade arbetstillfällen i de omkringliggande regionerna.

-

Rådhuset Arkitekter har genomfört en utredning av befolkningsprognoser och
bruttoregionalproduktsförändringar. Detta arbete utgör en del av Sotenäs kommuns
översiktsplanearbete.

Bedömning och synpunkter
Det är tydligt att så stora etableringar och investeringar som detta handlar om påverkar hela
Fyrbodal; både medlemskommunerna, kommunalförbundet och andra aktörer i samhället.
Som tjänsteperson och ansvarig för Position Väst ser jag det därför som värdefullt att vi får
möjlighet att dela med oss av de uppgifter som utredningarna visar.

Tjänstebeskrivelse
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Finansiering
Utredningarna finansieras av Sotenäs kommun, Position Väst, Västsvenska Handelskammaren
och Business Sweden.

Koppling till mål
Ärendet knyter an till flera av de strategiska målen i VP21/23:
-

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Fysisk planering och hållbara transporter
Kompetensförsörjning och utbildning
samt till Strategisk plan för Position Väst 2019-2026.

Ansvarig tjänsteperson
Ann Palmnäs. ann.palmnas@positionvast.se 0701-649498.

Ann Palmnäs
Verksamhetsledare Position Väst
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänstebeskrivelse
2021-04-23
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Lägesrapport och sammanställning från
kommuner och kommunalförbund rörande
Gryning Vård AB
Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att uppdra åt ägarrepresentant att framföra direktionens synpunkter.
Utgångspunkten är det presenterade underlaget från medlemskommunerna i kommunalförbundet
samt bolagets affärsmässiga läge.
Direktionen föreslås besluta att en uppdaterad lägesrapport inklusive eventuella förslag på
strategiska ställningstaganden för ägarkretsen presenteras för direktionen den 17 juni.
Sammanfattning
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020
och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget.
Ägarna har 2020-11-24 beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra
förbunden ta fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av
Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott. Syftet är att ge underlag till de
fyra kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska ställningstaganden.
Medlemskommunernas svar för vilka här redogörs har sammanställts av respektive
kommunalförbund.
Bakgrund
Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på
samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom
att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser
samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat
och kundanpassat vårdutbud.
Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjdkund-index (NKI) på
en skala från 1 till 5 på 4,4. Bolaget har visat på stor flexibilitet och anpassat marknaden efter
efterfrågan alltsedan starten 2001. Försäljningen har dock minskat under 2020 särskilt avseende
Ungdom och EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld) samt Integration. Den låga
efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. Under 2020 har yttre omständigheter, trots
arbete med bolagsöversyn och vidtagna åtgärder, gett ett allvarligt affärsmässigt läge.
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Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska
ställningstaganden, beslutat att ställa klargörande frågor till medlemskommunerna angående
behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott. Kommunernas svar
kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska organ för framtida
strategiska ställningstaganden. Svar har mottagits från sammanlagt kommuner. De
frågeställningar kommunerna har svarat på följer nedan.
•
•
•
•
•
•

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

Beskrivning av ärendet
En sammanställning av medlemskommunernas svar i samtliga kommunalförbund följer här:
Värden för kommunen i att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård
I svaren från en majoritet av kommunerna bedöms Gryning Vårds tjänster vara av hög kvalitet.
Gryning Vård beskrivs av flera kommuner som ett tryggt alternativ att välja vid behov av externa
placeringar. Gryning Vård tillhandahåller inom vissa områden en spetskompetens, såsom expertis
inom hedersproblematik och skydd, och erbjuder tillgång till akuta insatser inom barn och
ungdomsverksamheten. Båda dessa typer av insatser kräver resurser som den enskilda mindre
kommunen inte vanligtvis kan ha en beredskap för i egen regi.
En kommun från Fyrbodal och tre från Skaraborg svarar att man inte ser något direkt värde i att
ha tillgång till Gryning Vård. En kommun anger här att värdet inte ligger i det kommunala
ägandet utan i att ha tillgång till leverantörer av de tjänster likt de Gryning Vård förmedlar.
I svaren framgår att man ser ett värde av att Gryning Vård har möjlighet att göra omställningar
med förändring av utbud och inriktning för verksamheten i takt med att kommunernas behov
förändras. Dock framkommer en uppfattning att de privata aktörerna över tid har utvecklat sina
vårdformer både vad gäller kvalité och pris. Ibland kan andra aktörer erbjuda ett bättre alternativ
för kommunerna.
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Vilka tjänster, och på vilket sätt, nyttjar kommunerna bolaget idag
Medlemskommunerna har använt sig av bolagets utbud av tjänster i olika omfattning. Flertalet av
kommunerna från alla fyra kommunalförbund skriver att behoven av extern vård har minskat,
eller kommer att minska, utifrån utveckling av de egna verksamheterna. Vanligast förekommande
i dagsläget är köp av insatser för barn och unga.
Följande är exempel på tjänster som kommunerna nämner att de har nyttjat:
• Plats på HVB för barn, unga och vuxna.
• Konsulentstödd familjehemsvård.
• Korta, akuta placeringar av barn och ungdomar.
• Utredningsplaceringar för barn, ibland tillsammans med förälder/föräldrar.
• Handledning till familjehem.
• Öppenvård i form av missbruksbehandling för ungdomar och viss missbruksbehandling
för vuxna.
• Boendeplats i konsulentstött familjehem.
• Boda familjecentrum.
• Akutenheten Lillatorp.
• Umgängesstöd vid umgänge vid LVU-vård.
• Plats på skyddat boende.
• Utredning av orosanmälan.
• LSS boenden.
• Föreläsningar och utbildningar.
Kommunernas syn på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv
Merparten av kommunerna skriver att de sannolikt kommer att nyttja Gryning vård men
konstaterar att omfattningen är svår att uppskatta. Det beskrivs bero på ett föränderligt behov men
även på en utveckling av den egna verksamheten. Flera kommuner bedömer dock att visst behov
av HVB-platser, öppenvård, akuta placeringar och skyddat boende kommer att kvarstå. Likaså ser
många inom Boråsregionen ett behov av att Gryning vård tillhandahåller familjehem.
Inom Skaraborg nämns av flera kommuner en motsatt önskan, då man upplever en
konkurrenssituation utifrån den egna familjehemsverksamheten. Flera små kommuner nämner att
de, utifrån sin storlek, har mycket litet och sällan förekommande, behov av Gryning Vård. En
kommun nyttjar inte Gryning Vård alls. Detta gäller både i nuläget och i ett längre perspektiv.
Vikten av ramavtal, tillgång till platser och utveckling av prisbilden
Flera kommuner nämner vikten av ramavtal. I de fall ramavtal inte finns används leverantörer
med ramavtal som erbjuder samma eller liknande tjänst. När Gryning Vårds tjänster
direktupphandlas skall de konkurrensutsättas och jämföras både gällande innehåll och pris. Det
kommer att få fortsatt betydelse vilken inriktning som kommer erbjudas, hur den matchar
kommunens behov av insatser, hur kompetens och kvalité säkerställs samt vilka kostnadsnivåer
det blir.
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Reducerad dygnskostnad för ägarkommuner föreslås av två kommuner, vilket man menar skulle
kunna innebära en konkurrensfördel. Vidare nämns tillgång till platser som viktigt.
Utvecklingsbehov kommunerna ser finnas i bolaget för att de ska möta behoven på kort och lång
sikt
Behov av omvärldsbevakning, dialog och snabb omställning
Kommunerna skriver i sina svar att Gryning Vård behöver arbeta med omvärldsbevakning, snabb
omställning och kostnadseffektivitet för att komplettera den vård som kommunerna inte kan
anordna i egen regi. I svaren framkommer behov av en utvecklad och fördjupad dialog kring
utbud, prissättning samt målsättningar med bolaget.
Gryning Vård behöver fortsätta sitt arbete med effektiviseringar och bli prismässigt
konkurrenskraftiga. Mer flexibilitet i prissättning utifrån behov och uppdrag beskrivs behövas. De
medel som finns tillgängliga för socialtjänst minskar för kommunerna. Betoning i kommuner och
även nationellt är förebyggande och tidiga insatser. För att detta ska kunna bli möjligt behöver
kostnader för institutionsvård totalt sett minska för kommunerna.
Utveckling av insatser till specifika målgrupper
I kommunernas svar framkommer många exempel som gäller utveckling av olika insatser:
• I samband med placering utveckla formerna för samverkan med Västra
Götalandsregionen kring personer med samsjuklighet.
• Vid HVB placeringar barn och unga behöver Gryning Vård utveckla insatsen för att möta
individer med komplex problematik samt utveckla individualiserade behandlingsformer.
• Kvalitetssäkring av familjehemsvården ur ett barnperspektiv. Två kommuner nämner
vidare att det vore önskvärt både utifrån ett barnperspektiv och utifrån ett ekonomiskt
perspektiv att kommunen får överta Gryning Vårds familjehem efter en skälig tidsrymd.
Här nämns även arbete för vårdnadsöverflyttning vid familjehemsplaceringar.
• Särskild kvalificerad kontaktperson föreslås som insats för att förebygga behov av
placeringar.
• Mobila enheter som kan stödja och hjälpa kommunernas egna arvoderade familjehem t ex
vid risk för sammanbrott.
• En helhetslösning utifrån skydd, stöd och etablering på annan ort för personer utsatta för
våld i nära relationer. I många fall är det inte möjligt för den våldsutsatta att återvända till
hemkommunen.
• Boende för personer med samsjuklighet avseende psykisk ohälsa och missbruk.
• Stödboende – med olika former och nivåer av stöd.
• Vård för äldre personer med missbruk och äldre personer med samsjuklighet.
• HVB-hem och utveckling av andra insatserför barn och unga med komplexa problem, där
strukturerad samverkan med Västra Götalandsregionen krävs.
• Akutplatser för yngre barn utan vårdnadshavare.
• Behov av ett barnboende, för annan målgrupp än den som idag, tex barn med
problemskapande beteende,
• Korttidsplatser för personer med psykisk sjukdom.
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•
•

Utveckla familjehemsvård för missbruk, både för unga och äldre personer
Personer som är utsatta med våld och samtidigt har missbruk/beroende

Information, kommunikation och tydlig uppföljning av vården
Kommunerna efterfrågar i flera svar tydligare kommunikation och återkoppling utifrån individens
utveckling. Kommunerna nämner även att bättre planering behövs för avslut och utslussning vid
placering på HVB-hem.
Är kommunerna beredda att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden?
Ingen av de tretton kommunerna inom Göteborgsregionen har svarat att de är beredda att bistå
med ägartillskott.
Ingen av Boråsregionens åtta medlemskommuner har svarat att de är beredda att bistå med
ägartillskott.
Ingen av nio kommuner i Fyrbodal har svarat att de är beredda att bistå med ägartillskott.
Ingen av de femton kommunerna i Skaraborg har svarat att de är beredda att bistå med
ägartillskott.
Merparten av kommunerna anger att frågan behöver politisk beredning. För att kunna svara på
frågan efterfrågar även några kommuner en mer specifik frågeställning. Några kommuner
hänvisar också frågan till kommunalförbunden.
Övriga kommentarer/inspel från kommunen till ägarkonstellationen
I övriga kommentarer från kommunerna märks en önskan om fördjupad dialog avseende framtid,
samverkan och utveckling.
Geografisk placering av HVB-hem är ofta i städer. Det finns behov av att kunna erbjuda fler
placeringsalternativ även på landsbygd eller i mindre samhällen.
Det finns ett värde i att Gryning Vård har stor kompetens och erfarenhet av ärenden som
kommunen saknar. Boråsregionen skriver att kommunen kan bli bättre på att själva aktivt söka
stöd hos Gryning vård.
Bedömning och synpunkter
Finansiering
-
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Koppling till mål
Ansvarig tjänsteperson
Jeanette Lämmel

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund
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Remiss om regional fysisk planering enligt PBL- VGR som
regionplaneorgan
Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Fyrbodals kommunalförbund har mottagit remiss om regional fysisk planering enligt PBL –
VGR som regionplaneorgan som ett led i att finansdepartementet har, via samtal 2019 och
2020, frågat Västra Götalandsregionen om regionen bedömer att det finns förutsättningar för
att kunna omfattas av lagen.
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har
lyfts på beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få
synpunkter från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att
Västra Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan.
Frågan har diskuterats i kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle
skickas som en formell remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom
önskemålet om remiss.

Bakgrund
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som kan
omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av
och förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla
reformen så att den omfattar fler län”.

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd
från kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.

Beskrivning av ärendet
Att arbetsutskottet får möjlighet att diskutera remissens frågeställningar enligt nedan och
utreda hur frågeställningarna kan besvaras.
Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för
regional fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.
Vi önskar svar på följande frågeställningar:
• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra
Götaland?
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala
fysiska planeringen?
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka
kring på regional nivå?
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för
regional planering enligt PBL.
• Övriga synpunkter

Ansvarig tjänsteperson
Anna Lärk Ståhlberg, anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se tel 0733- 35 85 34
Anna Lärk Såhlberg
Teamchef Samhällsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund
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Revision årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Att arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet och att informera direktionen samt
sända årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse till medlemskommunerna för
handläggning.

Sammanfattning
Årsredovisningen för 2020 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 25
mars. De förtroendevalda och sakkunniga revisorerna har träffats den 26 mars för att avrapportera
granskning och skriva under revisionsberättelsen.

Bakgrund
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll i verksamheten.
Kommunalförbundet har sedan januari 2020 anlitat PwC som sakkunnig revisor.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk
hushållning.
De frågor som har ställts är följande:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen?
Revisorerna bedömer att årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt
utvecklas till nästkommande år. Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för år 2020.
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Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?
Revisorernas bedömning utifrån rapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är
förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Revisorerna menar att kommunalförbundet bör
utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning avseende
måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Räkenskaperna bedöms som rättvisande.

Bedömning och synpunkter
Förbundet delar revisorernas uppfattningar som framförs i revisionsrapporten över
årsredovisningen 2020 och kommer att ta rekommendationerna i beaktande under det fortsatta
arbetet.

Finansiering
Kostnaden av revisorernas arbete och granskning finansieras av medlemsavgiften.

Koppling till mål
De av direktionen beslutade målen i verksamhetsplan och budget.

Ansvarig tjänsteperson
Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se, 0522-44 08 41

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Beslutet skickas till
Revisionen i Fyrbodals kommunalförbund

_________________________________________________________________
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Direktionen
Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd
resursbrist.
Vi har uppmärksammat
•

Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under
2020.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är
förenligt med de mål som direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den 26 mars 2021
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål
för en god ekonomisk hushållning.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens resultat
förenligt med de
mål direktionen
beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Delvis uppfyllt
Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål som direktionen har
beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet bör utveckla måluppföljning till kommande
årsbokslut och göra en samlad bedömning av
avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk
hushållning.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Uppfyllt

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur
bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

Räkenskaperna bedöms som rättvisande.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser. Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som
en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställning. Förbundsdirektionen ska formulera verksamhetsmässiga och
finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas
upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning. Revisorernas
skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska
lämna till respektive fullmäktige.
Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med beslutade mål för god ekonomisk hushållning.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen. Inom ramen för granskningen har riktigheten i de projekt
som förbundet bedriver inte prövats närmare.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2021-03-25 och
överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med fastställandet.
Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef och förbundsdirektör.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är i delar upprättad efter krav enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. Strukturen bör fortsatt anpassas efter praxis och exempel på förbättringsområden är:
●
●
●
●

Tillse att förvaltningsberättelsen struktureras utifrån de huvudrubriker som framgår
av RKR 15.
Tillse att information under varje huvudrubrik beskrivs på det sätt som anges i RKR
15.
Tillse att balansräkningens uppställning i årsredovisningen anpassas till LKBR 6
kap. 2§.
Tillse att upplysning i noter lämnas som specificerar innehållet i resultaträkning och
kassaflödesanalys. Tillse att upplysning i noter till balansräkningen omfattar de krav
som ställs enligt i bland annat RKR; R4, R5, R10, R15.

Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.
Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur utfallet
förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad budget för
projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning
av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2020 har kommunförbundet
inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2020.

5

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 och framgå av budget, enligt kommunallagens 11 kap. 6 §. Förbundsdirektionen har beslutat om en verksamhetsplan och budget för
2020 som innehåller ett antal finansiella och verksamhetsmässiga mål.
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Av den framgår att tre av fyra finansiella mål är uppfyllda. För ett mål lämnas ingen
bedömning.
Finansiella mål

Utvärdering och utfall 2020

Bedömd måluppfyllelse

Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna

Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt
555 tkr (466 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består
av överskott i både basens och projektverksamhetens resultat, som klarar av
att täcka det underskott som genererats
i resultatet för den särskilt finansierade
verksamheten, Kurser och Konferenser
som avvecklats under året.

Uppfyllt

Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent,
nivån kan dock variera över
tid beroende av åtaganden
som direktionen
finner angelägna.

Kommunalförbundet arbetar med att nå Bedömning ej lämdet långsiktiga målet om en soliditetsnad
nivå på 10 procent bland annat genom
att slutredovisa genomförda projekt med
överskott som tillfaller förbundets egna
kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent,
vilket är en höjning från 2019 med 1
procentenhet.

Att ha en god likviditet så att
det är möjligt att både
täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera
medel i projekt där förbundet
är projektägare

Kommunalförbundet har en god likviditet Uppfyllt
som främst beror på förvaltade delregionala tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor
(cirka 29 miljoner). Därmed nås målet
om god likviditet.

Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst
50 procent, utöver de medel
som kommunerna
och Västra Götalandsregionen bidrar med

Det finansiella målet avseende uppväx- Uppfyllt
ling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor
(139 Mkr), vilket innebär en uppväxling
med 574 procent, det vill säga faktor
5,74 (680 procent, faktor 6,8).
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Mål för verksamheten
I verksamhetsplan och budget 2020 har direktionen fastställt åtta verksamhetsmål med
tillhörande strategier och mätetal.
I särskilt avsnitt i årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål. Det görs inte någon samlad bedömning huvudsida målen i sin helhet är
uppfyllda eller inte, utan varje mätetal utvärderas med en tregradig färgskala. Det finns
även en kvalitativ analys till respektive mål.
Verksamhetsmål

Utfall 2020

Bedömd måluppfyllelse

Bättre företagsklimat och ett
starkt näringsliv

Gröna målvärden: 0 st
Gula målvärden: 2 st
Röda målvärden: 0 st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej lämnad

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

Gröna målvärden: 7 st
Gula målvärden: 4 st
Röda målvärden: 2 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej lämnad

En väl utvecklad infrastruktur

Gröna målvärden: 0 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 1 st st
Ej bedömda målvärden: 2 st

Bedömning ej lämnad

Hållbar landsbygdsutveckling
med väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder

Gröna målvärden: 1 st
Gula målvärden: 2 st
Röda målvärden: 1 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej lämnad

En stark och attraktiv gränsregion

Gröna målvärden: 1 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 1 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej lämnad

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla

Gröna målvärden: 2 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 1 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej lämnad

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

Gröna målvärden: 3 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 2 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej lämnad

God och jämlik hälsa för barn
och unga

Gröna målvärden: 3 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 0 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej lämnad
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Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 2020
I årsredovisningen framgår inte någon samlad bedömning av om god ekonomisk hushållning har uppnåtts eller inte under 2020.
Bedömning
Vi har, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med fastställda mål för en god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det finns en uppföljning av förbundsdirektionens finansiella och verksamhetsmässiga mål för en god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål uppfylls. Bedömningen av måluppfyllelse för verksamhetsmålen lämnas inte på sin helhet och i årsredovisningen lämnas inte någon samlad bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2020.
Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.

Rättvisande räkenskaper1
Periodens resultat uppgår till 555 tkr (465 tkr) och ger en positiv budgetavvikelse på 385
tkr. Balansomslutningen är 49 857 tkr (54 263 tkr). Eget kapital har ökat till 4 168 tkr,
jämfört med 3 613 tkr i föregående årsbokslut.
Iakttagelser
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Kommentarer till resultaträkningen
Personalkostnader
Vid granskning av kommunalförbundets personalkostnader noteras att lönesättning 2020
inte kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut. Vi har utifrån substansanalytisk granskning ej funnit orimliga registrerade grundlöner eller utbetalade löner utifrån ursprunglig överenskommelse enligt anställningsavtal, men spårbarhet av beslut om
ny lönesättning efter löneöversyn bör stärkas.
Vid granskning av kommunalförbundets pensionskostnader noteras att anställda inte omfattas av tjänstepensionsavtalen AKAP-KL eller KAP-KL. Nuvarande tjänstepensionsavtal
bör utredas.

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
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Periodiseringsprinciper
Periodiseringar sker för basverksamheten vilket kan medföra att poster för övriga verksamheter hamnar på utbetalningsår. Detta påverkar inte redovisat resultat men kan påverka omsättning och balansomslutning något.
Kommentarer till balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Vid granskning av kommunalförbundets materiella anläggningstillgångar har vi noterat att
förbundet har fullt avskrivna inventarier/datorer (kto 1210-1219 med uppbokat anskaffningsvärde om 829 tkr) som inte är fullt ut spårbara mot detaljerad förteckning eller genom
fysisk märkning. Enligt RKR R4 ska en materiell anläggningstillgång inte längre redovisas
som en tillgång när avyttrats eller slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en
framtida avyttring. Med anläggningar som inte är fullt ut är spårbara mot detaljerad förteckning finns risken att anläggningar som tagits ur bruk i verksamheten fortfarande finns
uppbokade redovisningsmässigt i förbundets redovisning. Därför rekommenderar vi att
genomgång av helt avskrivna anläggningar bör ske i syfte att säkerställa eventuellt behov
av utrangering i posten.
Omsättningstillgång - fasträntekonto
Vid granskning av kommunalförbundets kassa och bank noteras ett fasträntekonto. Klassificering bör övervägas såsom kortfristig placering i enlighet med god sed.
Förvaltning av delregionala tillväxtmedel (kortfristiga skulder)
Enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen ska erhållna delregionela medel
användas till att formera genomförandet av Västra Götalands 2020 - strategi för tillväxt
och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Per balansdag uppgår skuldförda delregionla tillväxtmedel till 26 956 tkr, varav 14 528 tkr avser erhållna med ej utnyttjade medel
åren 2010-2019. Vi ser det som väsentligt att medel används till ändamål i enlighet med
överenskommelse. Inom ramen för granskningen har vi erhållit en sammanställning som
visar hur medlen ska förbrukas till år 2023. Vi har inte stämt denna överenskommelse
med motparten (VGR).
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Våra noteringar och kommentarer ovan bör omhändertas under 2021.
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen upplysning
om verksamhetens
utfall, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen?

Uppfyllt
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur
bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav
på en ekonomi i balans för år 2020.

Är årsredovisningens resultat
förenligt med
de mål direktionen beslutat
avseende god
ekonomisk hushållning?

Delvis uppfyllt
Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis
är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet
bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk
hushållning.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Uppfyllt
Räkenskaperna bedöms som rättvisande.
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Rekommendationer
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi förbundsdirektionen att:
●

Fortsätta arbetet med att anpassa förvaltningsberättelsens struktur till RKR:s rekommendationer till nästkommande årsbokslut

●

Tillse att lönesättning kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut

●

Gå igenom av helt avskrivna anläggningar i syfte att säkerställa eventuellt behov av
utrangering i posten.

●

Utreda nuvarande tjänstepensionsavtal.

●

Pröva klassificeringen av innehav på fasträntekonto.

2021-02-27

Daniel Larsson

Fredrik Carlsson

Auktoriserad revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. 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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1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat delårsrapport, perioden 2020-01-01 – 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål
som direktionen fastställt.
I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr), vilket är 756 tkr lägre
än motsvarande period föregående år. I delårsrapporten lämnas en resultatprognos på 58
tkr till årets slut. Därmed prognostiseras en avvikelse om - 122 tkr mot beslutad budget för
verksamhetsåret 2020.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2020.
Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket
skall ske enligt 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?
Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2020 för Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål samt åtta övergripande strategiska mål med därtill kopplade
strategier och mätetal för verksamheten. I granskad delårsrapport redovisas inte någon
uppfyllelse av målen för perioden eller prognostiserad uppfyllelse till verksamhetsårets
slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte möjlig att genomföra.
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Inledning
1.1.

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 direktionen och till respektive fullmäktige i de 14 medlemskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan,
Uddevalla, Vänersborg och Åmål.
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.
Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

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?

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

•

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

•

Direktionens anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:
•

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30,
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•

förvaltningsberättelsens innehåll,

•

hur redovisning av det prognostiserade helårsresultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål) beslutade
av förbundsdirektionen.

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.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan
förekomma.
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.
Vår granskning baseras på den delårsrapport som presenterades för oss per 2020-08-17.
Delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-09-24.
Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

2.1.1.

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten
redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr). Direktionen har avsikt att överlämna
rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.
Förvaltningsberättelse
Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (R17 Delårsrapport). Bland väsentliga händelser under perioden beskrivs bland annat att förbundsdirektör tillsammans med verksamhet har fått i uppdrag att vidta åtgärder
för att medverka till att minska effekter av Covid-19 och att arbetet ska påbörjas under
hösten.
Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och ekonomi förväntas följa tidigare år. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 58
tkr till årets slut, vilket skulle innebära en avvikelse om - 122 tkr från den beslutade budgeten för verksamhetsåret 2020. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat
framställs utifrån periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet
inte balanskravet för perioden.
Bedömningen att balanskravsresultat förväntas uppnås till årets slut lämnas i förvaltningsberättelse.
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller en driftredovisning för basverksamhet, projektverksamhet och
övrigt finansierad verksamhet samt en resultat- och balansräkning. Enligt delårsrapporten
har investeringar inte förekommit under perioden.
Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat riktigheten i de projekt som
förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt ut mot förutbetalda intäkter.
Förutbetalda projektmedel balanseras till ett belopp om 5,19 mnkr (4,13 mnkr f.å). Upplupna intäkter om ca 7,19 mnkr (7,87 mnkr f.å) hänförliga till projekt är även upptagna i
bokslutet. Ökad balansering av förutbetalda projektmedel förklaras främst av att fler projekt har skjutits fram till hösten jämfört med föregående år medans upplupna projektmedel
däribland medel för ESF-projektet En Skola för Alla fluktuerar beroende på mängden projekt samt i vilket stadie de är. ESF-projekt granskas i särskild ordning.

5

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande
iakttagelser noterats:
•

För första halvåret 2020 redovisas ett resultat om - 446 tkr. Vid genomförd analytisk granskning av resultaträkningen hänförs aktuellt minusresultat till uteblivna intäkter på grund av genomförd avveckling av verksamheten för Kurser och Konferenser samt att Covid-19 har föranlett till inställda kurser därmed lägre intäkter
jämfört med föregående delårsbokslut.

•

Fyrbodal kommunalförbunds resultat- och balansräkning följer inte Lag om kommunal bokföring och redovisnings, LKBR (2018:597) kap 5 § 2 respektive kap 6 §
2:s lagkrav avseende uppställning av resultat- och balansräkning. Arbete med
anpassning till LKRB pågår.

Noter
Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekommendation R17. Enligt delårsrapporten har det inte skett några förändringar vad gäller
redovisningsprinciper sedan bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer,
upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte
särskilt i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindelser.
2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2020.
Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket
skall ske enligt god sed.

2.2.
2.2.1.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser

Enligt Kommunallagen 11 kap 1 § skall kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning i verksamhet. Denna bestämmelse gäller även för kommunalförbund. Beslut om
sådana mål skall tas av direktionen.
Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för 2016-2019 i den finns mål för verksamheten. Dessa mål redovisas enligt delårsrapporten i förbundets verksamhetsplan.
Direktionen har i verksamhetsplan 2020 Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra
finansiella mål:
- Att ha en budget i balans, intäkter ska överstiga kostnader
- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid
beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både att både täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel
som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.
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Därutöver har direktionen fastställt åtta övergripande strategiska verksamhetsmässiga
mål med därtill tillhörande strategier och mätetal.
2.2.2.

Bedömning

Mål inom ramen för god ekonomisk hushållning finns fastställda för förbundet. Utvärdering
av måluppfyllelsen har inte skett i förvaltningsberättelsen vilket skall ske. Uppföljning av
de fyra finansiella målen sker inte i förvaltningsberättelsen.
Uppföljning av de övergripande strategiska målen (verksamheten) redovisas i bilagor till
delårsrapporten (verksamhetsrapport Q1 resp Q2).
Vi förordar uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål förtydligas till kommande år.
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Delvis uppfyllt

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?

Ej uppfyllt

Brister finns gällande
uppställningsform av
resultat- och balansräkning samt tidpunkten för delårsrapportens fastställande.
Fastställda mål följs
inte i upp i förvaltningsberättelsen.
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2020-08-25

Fredrik Carlsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor
och under de förutsättningar som framgår av avtal. 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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Tjänstebeskrivelse
2021-04-23
Sid 1 (3)

Inför kommande samverkansavtal om
naturbruksutbildningar
Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att anteckna informationen till handlingarna samt att få en uppdaterad
lägesrapport den 17 juni.

Sammanfattning
Idag finns ett samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och de
49 kommunerna. Avtalet löper under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. En
utvärdering av avtalet har skett under 2020 med målsättningen att senast den 31 december 2021
ska parterna bestämma nytt tillsvidareavtal som ska träda i kraft när nuvarande löper ut.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49
kommunerna varit huvudman för naturbruksutbildningar i Västra Götaland. De tidigare avtalen
och det gällande samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att en
region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma lagrum för sin
verksamhet som en kommun. Gemensam ledning och styrning sker dels genom ett
partsgemensamt politiskt samråd dels genom partsgemensamt ledningsråd.

Beskrivning av ärendet
Avtalets syfte och funktion är att kompetensförsörja de gröna näringarna och att säkra tillgången
på de resurskrävande utbildningarna för lant- och skogsbruket samt främja ett gemensamt
ansvarstagande. Kommande avtal ska tecknas mellan VGR och länets 49 kommuner och gynna
båda parter.

Tjänstebeskrivelse
2021-04-23
Sid 2 (3)

Bedömning och synpunkter
Vilka ändringar vill FyrbodaIskommunerna se i ett kommande avtal? På kommunalförbundet
finns en utsedd arbetsgrupp av utbildningschefer som har möte den 26 april i ärendet. Vid det
tillfället medverkar representanter både från Västra Götalandsregionen och Västkom. Den 3 maj
kommer ledningsrådet för Naturbruk (här medverkar Jill Stor, näringslivschef Vänersborgs
kommun, för Fyrbodalskommunernas räkning) att ha sitt möte för att bereda innehållet i nytt
avtal. Den 6 maj får direktionen information om läget. Det politiska samrådet för Naturbruk (här
medverkar Morgan E Andersson, KSO i Melleruds kommun, för Fyrbodalskommunernas
räkning) kommer att ha sitt möte den 17 maj för eventuellt inriktningsbeslut om förslag till
utformning. Underlag har också mejlats ut den 22 april till kommundirektörsnätverket för
möjlighet till beredning på hemmaplan. Fyrbodalskommunerna har framfört följande synpunkter:
-

Att se över de stora dragen i avtalet då t ex en elev på friskolor såsom Dingle och Nuntorp
är dubbelt så dyr jämfört med en elev på VGR:s skolor eller en skola utanför VG.
Att medverka till ett att ett avtal kommer till stånd utan att försämra för övriga kommuner
Värna friskolorna i Dingle och Nuntorp

Teoretiska lösningar som diskuterats är om alt 1) Ersätt friskolorna inom VG på samma sätt som
skolor utanför VG (Ur VGR:s perspektiv saknas dock både pengar och logik för att subventionera
alla elever hos länets ca 20 anordnare av naturbruksutbildning. En subventionering riktad mot
lantbruksutbildningen faller på att skolorna kan omregistrera sina utbildningar till
lantbruksinriktning). Alt 2) Ta bort ersättningen för ”utomläningarna” (Detta skulle gynna
kompetensförsörjningen för VG:s gröna näringar och ge Fyrbodalsregionens friskolor mer rättvisa
villkor). Alt 3) Fullfölj skatteväxlingen från 1998 (Detta skulle gynna folkrika kommuner som
Göteborg och Borås men missgynna glesare kommuner i t e x Fyrbodalsregionen.

Finansiering
-

Koppling till mål
-

Tjänstebeskrivelse
2021-04-23
Sid 3 (3)

Ansvarig tjänsteperson
-

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund

Målområde: Kompetensförsörjning och utbildning
Inledning:
Utbildning och kompetensförsörjning är ständigt aktuella frågor och helt avgörande för både
individers möjligheter, arbetsmarknadens villkor och välfärdens kvalitet. En av de största
utmaningarna inom utbildning och kompetensförsörjning är att minska glappet mellan individers
kompetenser och kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Ur såväl regionalt som nationellt
perspektiv är utbildningsnivån relativt sett låg i Fyrbodal.
De omställningar på arbetsmarknaden som pågått under många år har snabbats upp på grund av
pandemin och i Fyrbodal har det till exempel slagit hårt mot besöksnäring och gränshandel.
Besöksnäringen har varit en viktig ingångsbransch för bl.a. unga och nyanlända invånare i Fyrbodal
eftersom branschen präglas av låga trösklar. För att motverka ökad långtidsarbetslöshet som en följd
av pandemin i gruppen unga är det viktigt att få fungerande kompetenstrappor i olika delar av
arbetsmarknaden. Låga trösklar in på arbetsmarknaden är viktigt men måste kompletteras med goda
möjligheter till kompetensutveckling för att arbetsmarknaden ska få rätt kompetenser.
De kommunala vuxenutbildningarna har en nyckelroll för att bidra till det livslånga lärandet. Fyrbodal
behöver också fler relevanta yrkeshögskoleutbildningar och studie- och yrkesvägledarrollen blir allt
viktigare för att hjälpa individer att se möjligheterna på en arbetsmarknad i förändring och
omvandling. Ett arbetsliv i förändring kräver ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och
arbetsliv så att rätt utbildningar genomförs, attraherar individer att söka och håller hög kvalitet.
En av de viktigaste insatserna på individnivå för att minska riken för arbetslöshet och långvarigt
utanförskap är att förhindra skolavhopp i grundskola och gymnasieskola. Det är ett område som både
kräver samverkan och uthållighet.

Fyrbodals roll/uppdrag
Kommunalförbundet är en delregional samverkans- och stödstruktur för kommunerna i
Fyrbodalregionen särskilt kopplat till det strategiska målet kompetensförsörjning och utbildning.
Området har även kopplingar till övriga fyra strategiska mål i verksamhetsplan 2021–2023. Som
exempel kan nämnas:
• Stöd, omsorg och hälsa: Kompetensutveckling av personal samt vård- och omsorgscollege.
• Fysisk planering och hållbara transporter: Digitala nät och transporter till studier.
• Näringsliv, kultur och attraktionskraft: Arbetskraftsförsörjning, kompetensutveckling av personal,
bibliotek-lärcentra, möjlighet till barnomsorg, skola och livslångt lärande.
• Digitalisering: Utbildningsplattformar, digitalisering i skolan och uppkopplingsmöjligheter.
Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor är högt prioriterade nationellt och regionalt med ett
hårt tryck på att delregionerna jobbar med ökad samverkan inom området. Som ett led i detta har
kommunalförbundet av regionen fått uppdraget att arbeta med kompetensplattformsuppdraget,
vilket bland annat innebär att höja utbildningsnivån, arbeta med fullföljda studier, förbättrad
matchning utifrån arbetsmarknadens behov, livslångt lärande samt att möta förändringarna i
arbetslivet där samverkan mellan skola och arbetsliv blir viktigare än någonsin.
Kommunalförbundet har även ett flertal samverkansavtal inom området med kommunerna i
Fyrbodal som finansierar verksamheten exempel
•Teknikcollege,
• Vård- och omsorgscollege,
• vuxenutbildning,
• antagning till gymnasiet,

• samhällsorientering för nyanlända,
• praktiksamordning (praktikplatsen.se samt ett för praktikanskaffning)
• Hälsokällan
• FoU-socialtjänst.
Inom området finns även andra avsiktsförklaringar som styr verksamheten som exempel
• inom utbildningsområdet där utbildningscheferna har en viktig roll (antagen av kommunfullmäktige
i samtliga 14 kommuner),
• mellan utbildningschefer och högskolan Väst gällande AIL-utbildning för förskollärare och lärare
• samt mellan kommunalförbundet och det delregionala kompetensrådet.
Kommunalförbundet jobbar nära kommunerna genom många upparbetade nätverk och
branschspecifika kompetensråd där frågor lyfts och förankras hos utbildningschefer, ordförande i
BUN samt kompetensråd Fyrbodal innan eventuella större aktiviteter och projekt genomförs.
Kommunalförbundet har också nära kopplingar till den regional och nationell nivå inom området
utbildning och kompetensförsörjning.

Flernivåsamverkan
Nedan beskrivs exempel gällande flernivåstyre inom området kompetensplattformsuppdraget och
fullföljda studier, liknande processer finns även inom flera andra områden ex. praktiksamordning.
I exemplet kompetensplattforsuppdraget har regeringen gett regioner/län i Sverige i uppdrag att
arbeta med kompetensplattformsuppdraget. VGR i sin tur har gett delregionerna i uppdrag att
utifrån delregionala behov ansvara för kompetensplattformsuppdraget. Kommunalförbundet har i
sin tur genom informationsinsatser och olika typer av aktiviteter engagerat kommunerna och andra
aktörer inom området i delregionen.
I exemplet fullföljda studier har VGR önskat en kartläggning hur kommunerna arbetar inom området
där kommunalförbunden fått i uppdrag att genomföra en kartläggning. Efter kartläggningen har
resultatet sammanställts av regionen som i sin tur har gjort en behovsanalys. Kommunalförbundet
har därefter sökt projektmedel efter förankring hos berörda nätverk och hos utbildningschefer och
ordförande i BUN. Projektmedel har erhållits där kommunalförbundet projekt- och processlett
arbetet som i sin tur genomförts av kommunernas utbildningsverksamheter.

Finansiering
Målområdet kompetensförsörjning och utbildning har från och med årsskiftet 2021 ingen
basfinansiering. Vilket gör det långsiktiga arbetet inom området sårbart då finansieringen är
beroende av särskilda avtal med kommunerna, delregionala utvecklingsmedel, projektmedel,
tjänsteköp av andra aktörer samt deltagaravgifter vid medverkande på kurser och seminarier.

Målgrupper
Målgrupper är politiker och tjänstemän i Fyrbodals 14 kommuner, där kontakterna sker genom
upparbetade professionsnätverk. Målgrupp är även övriga offentliga och privata organisationer
delregionalt som jobbar med utbildning och kompetensförsörjning som exempel branschspecifika
kompetensråd, folkhögskolor, högskolor, universitet och privata utbildningsanordnare samt företag,
näringslivsorganisationer och arbetsmarknadens parter.
Inom några av kommunalförbundets projekt är även elever, enskilda individer och enskilda företag
målgrupp.

Nytta för målgrupperna
Deltagare i nätverk/branschspecifika kompetensråd får nytta av förbundets arbete dels genom att
vara med och påverka arbetet gällande övergripande strategier, samverkansformer och
utbildningsbehov dels i det egna praktiska arbetet för utbildningsplanering på kort och lång sikt samt
gällande erfarenhetsutbyte, samordning och samverkan.
Övriga som får nytta av arbetet är tjänstemän och politiker i kommuner och region, organisationer,
statliga myndigheter, kommunalförbundets olika nätverk m.fl. vilka löpande får information
genom nyhetsbrev och sociala media om vad som är på gång. De har också möjlighet att
medverka på kommunalförbundets olika seminarier och informationsmöten inom utbildning och
kompetensförsörjningsområdet. Även stöd i att söka förstudie- och projektmedel samt att
medverka i kommunalförbundets utredningar, förstudier och projekt.
I förlängningen kommer även privat och offentlig arbetsmarknad, studerande, arbetssökande,
invånare m.fl. få nytta genom ex. bättre urval av utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov,
kunskap om framtida utbildnings- och yrkesmöjligheter, möjligheter till validering, närhet till
utbildning genom etablerande av Lärcentra, bredd i urvalet av prao- och ferieplatser, närmare
koppling mellan skola och näringsliv.

Aktiviteter och satsningar
Kommunalförbundet genomför och processleder aktiviteter och satsningar, nedan beskrivs några
exempel inom området utbildning och kompetensförsörjning.
• Administrerar, processleder och skapar nätverk/branschspecifika kompetensråd där behov finns
och efterfrågas.
• Deltar i nationella, regionala och delregional arbets-, styr och referensgrupper.
• Omvärldsbevakar, sprider information via mail, nyhetsbrev, hemsida, sociala media, film,
workshops.
• Arrangerar informationsmöten, utbildningar och seminarier.
• Initierar och genomför utredningar, förstudier och projekt utifrån kommunernas önskemål och
behov.
• Samverkar och samordnar olika aktörer inom utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet.
• Deltar i framtagande av regionala och delregionala planer och strategier.
• Samordnar kommuner gällande olika typer av remiss- och avtalsprocesser.

Personal
Inom kommunalförbundet jobbar idag drygt 20 personer på hel eller deltid, direkt eller indirekt med
utbildning och kompetensförsörjning 6 personer med utbildning och kompetensplattformsuppdraget
3 personer med antagningen och SO för nyanlända, 2 personer med praktiksamordning, 2 personer
med fullföljda studier, 2 personer med college, 2 personer inom FoU-välfärd och 3 personer med
projekt inom området samt teamcheferna inom välfärd och samhällsutveckling.

Två exempel
I verksamhetsplan 2021–2023 inom området kompetensförsörjning och utbildning finns fyra
målområden;
▸Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå
▸Samverkan och tillgänglighet
▸Forskning och utveckling
▸Skolavhopp, resultat och jämlikhet.
Nedan redovisas två exempel gällande samverkan och fullföljda studier.

Samverkan
”Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare
och aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional förvaltning samt forskning och innovation.”
För kompetensplattformsuppdraget finns avsatta delregionala utvecklingsmedel där VGR beviljat
extra medel för åren 2019–2021. En viktig del i uppdraget är att öka samverkan lokalt, delregionalt
och regionalt, mellan utbildningsanordnare samt mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Arbetet
sker genom projektet ”Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal”.
Samverkan sker i flera nivåer. Regionalt i en strategisk samverkansgrupp med representanter från
VGR och från respektive delregion, delregionalt i kompetensråd Fyrbodal och i förbundets olika
nätverk/branschspecifika kompetensråd samt processtöd lokalt i kommunerna.
En viktig del i arbetet är att utifrån arbetsmarknadens behov föra samman arbetsgivare och
utbildningsanordnare i s.k. branschspecifika kompetensråd. I Fyrbodal finns 4 kompetensråd
etablerade inom buss, bygg, transport och besöksnäring samt 2 college inom teknik och vård- &
omsorg. Dialog pågår med olika branscher om behov som på sikt leder till att nya kompetensråd
skapas.
En annan viktig del är informationsspridning där förbundet arrangerar olika typer av
informationsmöten och seminarier, sprider goda exempel via nyhetsbrev och sociala media, tar fram
filmer gällande bristyrken mm.
Kommunalförbundet genomför också utredningar, förstudier och projekt inom området som ex. fritt
sök inom vuxenutbildning, FoU – utbildning och kompetensförsörjning, ESF-projektet ”Fenixz” och
Eurf-projektet ”Hållbar besöksnäring i Väst”.
Samverkan sker i bl.a. följande nätverk i delregionen:
• Kompetensråd Fyrbodal (KRF)
• Ordförande i barn- och utbildningsnämnder
• Utbildningschefer (UC)
• Vuxenutbildningschefer (VUX)
• Arbetsmarknadschefer (AME)
• Personalchefer
• Näringslivsutvecklare
• Yrkeshögskoleansvariga (YH)
• Studie- och yrkesvägledare (SYV)
• Branschspecifika kompetensråd (buss, bygg, transport och besöksnäring)
• Styrgrupper för Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege samt lokala styrgrupper
Fullföljda studier
”Kommunerna i Fyrbodalregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade
skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasium”
Fullföljda studier är en av kraftsamlingarna i regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionalt har en
strategisk grupp bildats där representanter från regionen och delregionerna ingår.
I Fyrbodal har först en kartläggning som finansierats av VGR genomförts som legat till grund för ett
ESF-projekt ”En skola för alla”. Projektet har genomförts tillsammans med Skaraborgs
kommunalförbund och Boråsregionen med mycket goda resultat. Resultaten från projektet i form av
olika metodstöd har tagits tillvara och utvecklats vidare i projektet Fullföljda studier som projekt- och
processleds av Hälsokällan. Även en förstudie pågår gällande fullföljda studier i tidig ålder med syftet

att få med hela kedjan från förskola upp till gymnasiet. Projektet och förstudien finansieras genom
delregionala tillväxtmedel.
Fyrbodals kommunalförbund är även deltagare i ”Vi-projektet” som finansiera av ESF medel och
vänder sig till unga som varken arbetar eller studerar. Kommunalförbundet är också deltagare i
högskoleprojektet ”Göra dörren synlig” som finansierat med VGR-medel och syftar till att vidga barns
tankar och drömmar om framtida yrkesval.
Samverkan sker i bl.a. följande nätverk i delregionen:
• Utbildningschefer (UC)
• Vuxenutbildningschefer (VUX)
• Arbetsmarknadschefer (AME)
• Studie- och yrkesvägledare (SYV)
• Kommunalt aktivitetsansvariga (KAA)
• Skolnärvaronätverket

Karin Jansson
Kompetensstrateg

Yvonne Samuelsson
Projekt- och processledare

Per Hasselberg
Processledare

Beslut avseende RTV-medel på delegation av förbundsdirektören
Projekt

Kvalitetssäkring av dRUM-medelhantering
Satsningar i tidigt åler för att nå fullföljda studier (förstudie)

Ägare

Fyrbodals Kommunalförbund
Fyrbodals Kommunalförbund

Beslutat RTV

Sign

Dnr nr

54 000 JL, CE 2020-1147
250 000 JL, CE 2021/0039

Datum

2020-11-26
2021-02-25

Beslut avseende avtal på delegation av förbundsdirektörren, enligt delegationsordning beslutad i direktionen den 20 september 2018
Samverkansavtal Länsstyrelsen avseende hälsofrämjande arbete med våldsprevention

Avtal

Länsstyrelsen

Part

2021-01-01 - 2021-12-31

JL

Sign Dnr nr

2021/0012

Datum

Uppdragsavtal Innovatum
Medverkan på digital konferns Attraktiva kommuner 2021-01-27
Moderator på digital konferens Attraktiva kommuner 2021-01-27
Avtal om tjänsteköp för projektet Samsjuklighet Västkom
Tjänsteköp stöd i projekt om inventering av lokala behov av kunskap
Uppdragsavtal
Hyresavtal Position Väst
Leasing och serviceavtal kaffemaskin

Innovatum
Mia Hägg, Habiter Autrement
Huvudfoting
Göteborgsregionen
SKR
Högskolan Väst
Kraftstaden fastigheter
Selecta

2021-2023

JL, MC
CE
CE
JL
JL
JL
JL
JL

2021/0019
2021/0020
2021/0021
2021/0022
2021/0024
2021/0038
2021/0036
2021/0061

2020-12-31
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-19
2021-01-29
2021-02-24
2021-01-28
2020-11-20

2021-01-27
2021-01-27
2021-01-01 2021-10-31
2021-01-01 - 2021-12-31
2021-01-27
2021-02-01 - 2021-04-29
2020-11-01 - 2023-10-31

2020-12-01
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Dnr 2021/000138

Avsägelse från uppdrag som 2:a v ordförande i Kommunstyrelsen,
Birgitta Albertsson (S)
Sammanfattning

Birgitta Albertsson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som 2:a vice ordförande i
Kommunstyrelsen, samt därtill hörande uppdrag; ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i
Krisledningsnämnden, ersättare i direktionen i Kommunförbundet Fyrbodal, samt
ersättare stämmoombud Sotenäsbostäder AB, ersättare ombud Kommuninvest ek.för, ersättare
ombud Gerlesborgsskolan, ersättare stämmoombud Rambo AB, ersättare ombud Leader Bohuskust
och Gränsbygd, ersättare stämmoombud Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB, ersättare i
Hållbarhetsrådet, kontaktperson Västtrafik.
Valberedningen entledigar Therése Mancini (S) som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
och Krisledningsnämnden och föreslår Therése Mancini (S) som 2:a vice ordförande i
Kommunstyrelsen, ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott,
2:a vice ordförande i Krisledningsnämnden, ersättare i direktionen i Kommunförbundet Fyrbodal,
samt ersättare stämmoombud Sotenäsbostäder AB, ersättare ombud Kommuninvest ek.för, ersättare
ombud Gerlesborgsskolan, ersättare stämmoombud Rambo AB, ersättare ombud Leader Bohuskust
och Gränsbygd, ersättare stämmoombud Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB, ersättare i
Hållbarhetsrådet, kontaktperson Västtrafik.
Valberedningen föreslår Birgitta Albertsson (S) som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Albertsson (S) från uppdrag som 2:a vice ordförande i
Kommunstyrelsen, samt därtill hörande uppdrag; ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie ledamot och ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i
Krisledningsnämnden, ersättare i direktionen i Kommunförbundet Fyrbodal, samt
ersättare stämmoombud Sotenäsbostäder AB, ersättare ombud Kommuninvest ek.för, ersättare
ombud Gerlesborgsskolan, ersättare stämmoombud Rambo AB, ersättare ombud Leader Bohuskust
och Gränsbygd, ersättare stämmoombud Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB, ersättare i
Hållbarhetsrådet, kontaktperson Västtrafik.
Kommunfullmäktige entledigar Therése Mancini (S) som ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott och Krisledningsnämnden och väljer Therése Mancini (S) som 2:a vice ordförande i
Kommunstyrelsen, ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott,
ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande i Krisledningsnämnden, ersättare i direktionen i
Kommunförbundet Fyrbodal t.o.m. 2022, samt
ersättare stämmoombud Sotenäsbostäder AB, ersättare ombud Kommuninvest ek.för, ersättare
ombud Gerlesborgsskolan, ersättare stämmoombud Rambo AB, ersättare ombud Leader Bohuskust
och Gränsbygd, ersättare stämmoombud Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB, ersättare i
Hållbarhetsrådet, kontaktperson Västtrafik, t.o.m. 2022.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunfullmäktige väljer Birgitta Albertsson (S) som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
tom 2022.
Skickas till

Valda
Kommunstyrelsen
Direktionen i Kommunförbundet Fyrbodal
Sotenäsbostäder AB
Kommuninvest ek.för,
Gerlesborgsskolan
Rambo AB
Leader Bohuskust och Gränsbygd
Tumlaren/Sotenäs Rehabcenter AB
Hållbarhetsrådet
Kontaktperson Västtrafik
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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