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Dalum

2021-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

utskott

Kommunstyrelsen

KSAU e389

Dnr KSN 2019-001074

Uppdrag
Uppdrag

vuxenutbildning

Gemensam
att genomföra

ölcad grad av samverkan

en förstudie

i syfte att ta fram förutsättningar

och ge förslag på verksainliet

kan vara gemensam för Bengtsfors,
Korni'nunfullmä1ctige

Dalsland.

Dals-Ed,

som

ocli Mellerud.

intresset för att utreda

till en gemensam vuxenutbildning

möjligheten

eller funktioner

Färgelanda

beslutade att undersöka

för en

iDalsland.

(2019-11-04

Fg127)

"Att ge förvaltningen
i uppdrag att ta initiativ till en vuxenutbildningi
Dalsland, samt arbeta vidare med Campus Dalsland."
E1I foimell fråga har slcickats ut till Dals-Ed, Färgelanda,
för att utröna intresset att gemensamt utreda frågan.
Ärendet har nu hanterats irespektive
Bengtsfors koiuinun.

korninun

Mellerud

och Åi'nål

och svar liar inkoininit

Dals-Ed år positiva och uppdrar till Fokusnätnnden att tillsaininans
övriga Dalslandskoirununer
medverka i en förstudie.
Färgelanda

har beslutat att medverka

med

i en förstudie.

Mellerud har beslutat att medverka i en förstudie
arbetsmarknadsenheterna
inkluderas i denna.
Årnåls komi'nun

till

och man föreslår att

beslutar att inte delta i en förstudie

om gemensam

vuxenutbildning.
Uppdraget att sondera intresset för eftergyinnasial
Campus Dalsland hanteras i särskild ordning.
Komt'nunfullmäktige

har fått en återrappoitering

och vill nu gå vidare i en förstudie
och nackdelar

med en gemensam

Bengtsfors

koininun

Färgelanda
koinmuner.

och Melleiuds

Förvaltningen
sina kollegor

komi'nuner

föreslår att utbildningschef

skall i'första

ekonomiska
bedömningen
Justerandes

sign

av den sonderande

Färgelanda

Förvaltningen
tillsainmans

frågan
fördelar

förslår

att

med Dals-Ed,

enligt de beslut som tagits i berörda

får uppdraget

att tillsainmans

och Melletaud får uppdraget

en förstudie kring fördelar och nackdelar
samt att genomföra denna.
Förstudien

genom ett

som skall ge svar på möjligheter,
organiseiing.

skall staita en förstudie

i Dals-Ed,

utbildning

med en gemensam

med

att formulera

vuxenutbildning,

hand arbeta med egna resurser och inom de

ramar verksainheten
att utredningen

har. Om Utbildningscheferna

gör

helt eller delvis kräver extern pait och kräver
Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

ytterligare

utskott

finansieiing

så lcräver det ett nytt beslut

av de samverkande

paiterna.

Beredande

organ

Kominuncl'iefens
Kommunstyrelsens

tjänsteskrivelse
allmänna

2021-01-01
utskotts

förslag

till beslut

Koini'nunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska genomföra en förstudie
tillsaiuinans med Dals-Ed, Färgelanda ocli Melleruds kommuner.

Utdragsbestyrkande
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