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Vision
Kommunfullmäktige i Åmåls kommun har antagit visionen Sveriges mest gästvänliga stad.

Grundtankarna kring visionen är att den ska beskriva ett önskvärt framtida tillstånd, vara övergripande och inte för
smal, vara lätt att förstå och komma ihåg samt ge en tydlig färdriktning och skapa mening och engagemang.
Till visionen har kopplats varumärkeslöftet Mänskliga möten i en charmig miljö samt personlighetsord och samlade
styrkor. Konkret utmynnar visionen i fyra värdeord som beskriver personligheten i varumärket Åmål:





genuin
omtänksam
aktiv
modig.
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Fakta om Åmål
Invånare
2018

2017

2016

2015

2014

2013

12 720

12 711

12 801

12 601

12 326

12 229

-28

-56

-27

-54

-51

-66

37

-34

227

329

148

85

2018

2017

2016

2015

2014

2013

4,2 %

3,4 %

3,7 %

1,2 %

2,4 %

3,5 %

- kommun

22,46

22,46

22,46

22,46

22,46

22,46

- landsting

11,48

11,48

11,48

11,48

11,13

11,13

- kyrkoavgift

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

- begravningsavgift

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

35,60

35,60

35,60

35,60

35,60

35,25

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-2

21

41

35

-1

-17

101 %

98 %

95 %

95 %

101 %

98 %

37

30

26

22

17

22

444

435

423

415

396

393

0

0

0

0

18

33

Kortfristiga skulder

157

146

152

182

178

152

Eget kapital

269

271

250

209

173

175

Likvida medel

103

106

92

104

110

90

Pensionsförpliktelse, redovisad som
ansvarsförbindelse

287

290

305

320

337

355

Soliditet %

61

62

59

50

44

44

Soliditet % inklusive pensionsförpliktelse

-4

-4

-13

-27

-41

-46

Antal tillsvidare- och visstidsanställda

1 341

1 310

1 307

1 252

1 218

1 152

Antal årsarbetare

1 293

1 203

1 187

1 123

1 088

1 020

Folkmängd, 31 december
Födelsenetto
Flyttnetto

Skatteunderlag och utdebitering av skatt
Skatteunderlagstillväxt (utgörs av
beskattningsbar förvärvsinkomst)

Utdebitering av skatt, kronor per
intjänad hundralapp

Summa, kronor

Ekonomi och personal
Miljoner kronor (mkr)
Årets resultat
Verksamhetens nettokostnad som andel
av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning %
Investeringar (inkl. investeringsbidrag)
Tillgångar
Långfristiga lån
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Kommunens organisation
Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen som utser vilka politiker som ska sitta i olika nämnder och
styrelser. Två av dessa nämnder är gemensamma med andra kommuner. Den ena är överförmyndarnämnden som
består av ledamöter från Åmåls, Bengtsfors, Säffle och Årjängs kommuner. Den andra gemensamma nämnden är
teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål. Till sin hjälp har politikerna anställda på olika förvaltningar.

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen även fortsättningsvis av en koalition bestående av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
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Mål och resultat
För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både
ekonomi och verksamhet. Uppföljning av mål för verksamheten presenteras nedan medan finansiella mål
presenteras i kapitlet Förvaltningsberättelse.

Inledning
Med utgångspunkt från visionen, Sveriges mest
gästvänliga stad, har kommunfullmäktige beslutat
om fyra strategiska utvecklingsområden och fyra
strategiska mål.
De fyra strategiska utvecklingsområdena är





Visionsstyrningsmodellen beskriver dels en struktur
för styrning och dels ett arbetssätt för planering och
uppföljning av kommunen och dess verksamheter.

lärande och utveckling
livslång trygghet
företagsamhet och kreativitet
kultur och rekreation.

Dessa
strategiska
utvecklingsområden
strategiska mål gäller från och med år 2017.

vision och värdeord och är till för att genomföra de
politiska ambitionerna genom att systematiskt styra
och följa upp verksamheten och på så sätt
säkerställa kvaliteten i tjänster och service till
medborgare och företag.

med

Strategiska utvecklingsområden och strategiska mål
ska vara vägledande vid fastställande av styrelsens/
nämndens inriktningsmål.
Följande perspektiv ska genomsyra alla strategiska
utvecklingsområden:
 välfärd och folkhälsa
 klimat och miljö
 demokrati och delaktighet.
Av kommunfullmäktige fastställda styrdokument
som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall
specifika områden för nämnder och förvaltningar ska
alltid beaktas.
Resultatet från uppföljning av de strategiska målen
redovisas nedan. Syftet är att bedöma om
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt,
kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt utifrån
kommunala och statliga/regionala mål.

Visionsstyrningsmodellen
I samband med att kommunfullmäktige antog
visionen för Åmåls kommun påbörjades ett mål- och
resultatarbete kallat för Visionsstyrningsmodellen.
Under 2018 har en tillämpningsinstruktion gällande
visionsstyrningsmodellen tagits fram. Det vill säga
ett dokument som klargör hur politiska mål och
statlig/regional styrning omsätts i verklighet och
senare följs upp.
Modellen är till för att säkerställa ett bra genomförande och en bra uppföljning av verksamheten.
Modellen är en styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning i kommunfullmäktige samt
styrelse/nämnder
och
dess
verksamheter.
Visionsstyrningsmodellen utgår från kommunens
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Planering
Utifrån strategiska mål och planeringsförutsättningar
fastställs årligen politiska inriktningsmål - vad som
ska prioriteras i kommunen. Det innebär att:
 Respektive styrelse/nämnd och förvaltning
utformar verksamhetsplan med inriktningsmål
samt budgetförslag under februari och mars
månad.
 I april månad genomförs förhandling enligt lagen
om medbestämmande (MBL) med berörda
fackliga organisationer på förvaltningsnivå.
Styrelsen/nämnderna
fattar
beslut
om
verksamhetsplan och budgetförslag.
 I maj månad gör budgetutskottet en uppföljning
av styrelsens/nämndernas budgetförslag baserad
på direktiv som lämnats tidigare. Därefter
genomförs en kommunövergripande MBLförhandling avseende det totala budgetförslaget
för kommunen.
 I juni månad fastställer kommunfullmäktige
budget för kommande år. Därefter lämnas den
politiska beställningen till förvaltningarna.
Förvaltningarna arbetar fram plan för genomförande.
Denna
planering
beskriver
hur
verksamheten ska arbeta för att genomföra den
politiska beställningen utifrån krav på god
ekonomisk hushållning. Det vill säga att verk6(100)
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samheten bedrivs på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt.
 Förvaltningarna och enheterna arbetar till och
med september med att utforma plan för
genomförande samt beskriva aktiviteter och
nyckeltal.
Ansvarig chef har en dialog med medarbetarna i
enlighet med lönepolitiskt program för Åmåls
kommun, för att skapa förståelse för fastställda mål
och plan för genomförande av aktiviteter i
verksamheten.

Målgrupper för dessa rapporter är förutom
förtroendevalda politiker även kommunens invånare
samt övriga intressenter.

Resultat
Nedan presenteras uppföljning av strategiska mål på
Åmåls kommunnivå. Uppföljning av inriktningsmål
och nyckeltal redovisas i verksamhetsberättelser
som upprättats för respektive styrelse/nämnd.

 Medarbetarsamtal genomförs under perioden
oktober till december och individuella mål tas
fram vilka ska bidra till att de politiska målen
uppfylls.

Uppföljning
Ekonomisk prognos
Förvaltningschef med stöd från respektive controller
prognostiserar löpande under året eventuell
avvikelse mellan beräknat utfall och årsbudget.
Rapporten ”Ekonomisk prognos” upprättas åtta
gånger per år. Till kommunfullmäktige lämnas de
rapporter som upprättas per den 30 april samt per
den 31 augusti.
Verksamhetsberättelse
Respektive styrelses/nämnds verksamhetsplan följs
upp och verksamhetsberättelser upprättas. Detta
sker i två steg.
1. Uppföljning av målarbetet sker genom att
enhetschefer redovisar och följer upp
genomförda aktiviteter och valda nyckeltal.
2. Förvaltningschef upprättar, tillsammans med
förvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsberättelse till styrelsen/nämnden. I denna
redovisas måluppfyllelsen av inriktningsmål och
valda nyckeltal genom att analysera uppföljningen av enheternas aktiviteter och nyckeltal.
Bokslut
Bokslutet är en sammanställning av bokföringen för
räkenskapsåret eller perioden och kommunens
ekonomiska resultat och ställning.
Resultatet från uppföljning av verksamhetens mål
och ekonomi samt bokslutet redovisas i
delårsrapporten per den 31 augusti samt i årsredovisningen. Syftet är att bedöma om
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt,
kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt utifrån de
politiska målen.
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Strategiskt utvecklingsområde:
Lärande och utveckling
Strategiskt mål
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet
Inom verksamheterna förskola, grundskola, gymnasium och särskola arbetar man för att alla barn och elever ska utmanas i sitt
lärande för att utvecklas och nå sin fulla potential. Under år 2018 har följande frågor varit särskilt viktiga:
 karriärtjänster, förstelärare och dess uppdrag samt lärarlönelyft
 kompetensutveckling för pedagoger - olika "lyft" i Åmålsmodellen
 programutbud för enheten gymnasium
 systematiskt barn- och elevhälsoarbete inklusive händelserapportering.
För vuxenutbildningen har fokus under år 2018 varit yrkesutbildningar anpassade till arbetsmarknadens behov och som leder
till arbete. En ökad flexibilitet samt individanpassning av SFI (svenska för invandrare) har även varit prioriterat för att förbättra
studieresultaten.
Vård- och omsorgnämnden har beslutat om en strategi för välfärdsteknik. Strategin fastställer vision och strategi för digital
utveckling inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun. Som komplement finns även en upprättad handlingsplan,
med syfte att konkretisera lämpliga aktiviteter, satsningar och åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningen har arrangerat träffar för allmänheten i syfte att väcka intresse och höja kunskapsnivån inom ett
antal olika områden. Som exempel kan nämnas information om elbilar och möjligheter till finansiering av laddstolpar,
utbildning i brandsäkerhet samt information om lagen om offentlig upphandling. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar även
med att höja kunskapsnivån hos anställda i Åmåls kommun.

Strategiskt utvecklingsområde:
Livslång trygghet
Strategiskt mål
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Under år 2018 har ett stort fokus lagts på kvalitets- och förbättringsarbete inom samtliga förvaltningar. Bland annat har en
tillämpningsinstruktion gällande visionsstyrningsmodellen tagits fram - ett dokument som klargör hur politiska mål och
statlig/regional styrning omsätts i verklighet och senare följs upp. Utveckling och implementering av styrmodellen pågår i
förvaltningarna. Parallellt har ett utvecklingsarbete kopplat till processorienterat arbetssätt pågått för att tydliggöra ansvar och
uppdrag i enheterna samt förbättra samverkan både inom kommunen och med andra aktörer.
Kommunstyrelseförvaltningen har lett och samordnat ett antal kommunövergripande frågor kopplat till detta strategiska mål,
bland annat arbetet med den nya dataskyddslagstiftningen samt översyn av kommunens interna riktlinjer och
tillämpningsanvisningar gällande upphandling och inköp. Ett nytt stadsmiljöprogram har tagits fram för centralorten. Syftet är
att göra Åmål mer tryggt, tillgängligt och attraktivt för såväl invånare som besökare. Mer direkt kopplat till trygghet är
räddningstjänstens arbete med införande av förlarmering för att korta ned responstiden.
Under året har samverkansformer mellan kommun och primärvård utvecklats för att personer på ett tryggt och säkert sätt ska
kunna skrivas ut från sjukhus inom förväntad tid. Inom LSS och äldreomsorgen har arbete påbörjats med kvalitetsträffar med
berörda professioner för att öka kvaliteten för den enskilde. Inom individ- och familjeomsorgen har under året samverkan
gällande barns psykiska hälsa intensifierats.
Andelen personer som är öppet arbetslösa eller sökande i program har minskat med cirka 7 %. Trots den förbättrade
situationen är arbetslösheten för både vuxna och ungdomar på en hög nivå i jämförelse med andra kommuner och riket.
Satsningen på beläggningsåtgärder har även under år 2018 fortsatt i stor omfattning. Vintern 2017/18 har medfört ett kraftigt
ökat behov av vägunderhåll jämfört med tidigare år. Gällande omläggning av spill- och vattenledningar uppnås utbytestakter på
0,5 %, vilket innebär att kommunen inte når upp till av branschorganisationen Svenskt vatten rekommenderat bör-värde (0,6 %
för spill-ledningar och 0,7 % för vattenledningar).
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att säkerställa att varje barn och elev ska uppmärksammas och få stöd utifrån
sina individuella behov och förutsättningar med utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Under år 2018 kan nämnas insatser kring
skolnärvaro, hedersrelaterat våld, HBTQ-frågor samt könsstympning. Verksamheten har intensifierat arbetet med att motverka
kränkningar och att bryta maktstrukturer.
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Strategiskt utvecklingsområde:
Företagsamhet och kreativitet
Strategiskt mål
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och
stimulera kreativa idéer
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att ge alla barn och elever tilltro till sig själva och förmåga att ta ansvar för sin
egen framtid. Förvaltningen arbetar med entreprenöriellt lärande med stöd av Skolverket, där fokus ligger på att stärka de delar
ur respektive verksamhets nationella styrdokument som beskriver förmågor barnen och eleverna ska ha med sig när de lämnar
verksamheten. Skolverkets statsbidrag för entreprenöriellt lärande möjliggör insatser i form av föreläsningar för såväl elever
som personal, stöd i utvecklingsarbete och kompetensutveckling av pedagoger.
Daglig verksamhet inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samarbetar med företag och särvux samt andra
verksamheter inom Åmåls kommun.
Industriföreningen och vuxenutbildningen har under år 2018 samverkat för att marknadsföra deltagarnas kompetenser samt
vilket stöd kommunen kan erbjuda på arbetsplatserna. Svetsutbildningen är ett exempel på utbildning som skett i nära
samverkan med det lokala näringslivet. Vårdutbildning har påbörjats med övriga kommuner i Fyrbodal. Under år 2019 kommer
kommunerna ingå i ett gemensamt omvårdnadscollege.
Stadsnätets fiberutbyggnad är slutförd i hela centralorten. Fiberföreningar på landsbygden slutför byggnation av sina fibernät.
Alla kommuninvånare har därmed fått erbjudande om fiberanslutning, vilket är en förutsättning för företagande och därmed
sysselsättning.
Åmåls kommun som arbetsgivare ställer om till heltid som norm. Under år 2018 har samtliga verksamheter inom
äldreomsorgen samt samtliga gruppbostäder inom LSS anslutits till heltid som norm. Årets medarbetarenkät har en
svarsfrekvens på 59 %. Det totala indexet på enkäten uppgår till 82 %, vilket är ett gott betyg från medarbetarna gällande
motivation, ledarskap och styrning. I arbete med lägre sjukskrivningstal har kommunen genomfört ett pilotprojekt Hållbart
arbetsliv, som riktar sig till medarbetare som riskerar längre sjukskrivning.

Strategiskt utvecklingsområde:
Kultur och rekreation
Strategiskt mål
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus
2018 har präglats av Åmåls 375-årsjubileum. Detta har firats genom ett omfattande program. Old Ships Race, Diggiloo,
konserter och jubileumsmiddag på äldreboenden är några exempel på aktiviteter som genomförts under året. Responsen
från Åmålsborna och besökare har varit tydlig - kommunens 375-årsfirande var uppskattat!
Renoveringen av Kulturmagasinet, etapp 1, är slutförd, vilket skapar möjligheter för evenemang i lokalen året om.
Kommunen har deltagit i projektet Kulturskolan på väg, vilket inneburit att drygt 100 barn har fått möjlighet att prova på
teater, gatukonst, slöjd, smide, foto med mera. Alla barn och elever i förskola upp till gymnasium har fått ta del av kulturella
aktiviteter på ett eller annat sätt, inte minst genom film, teater och eget skapande inom Statens kulturråds projekt Skapande
skola.
En EU-finansierad förstudie pågår kring möjligheter att utveckla skidanläggningen på Högheden och Hanebols friluftsområde
som cykeldestination med syfte att utöka naturturismen.
Kommunala lekplatser är viktiga för alla barns möjligheter till rörelse och lek. En översyn av lekplatser med perspektiven
tillgänglighet, jämställdhet och trygghet har startat. God folkhälsa för kommuninvånarna är viktig och skapas genom att göra
idrotts- och friluftsanläggningar trygga och tillgängliga för alla. Exempelvis har Hanebol blivit mer utrustat för cykling samt en
ny teknikbana har byggts i samarbete med föreningen Åmåls OK. Dessutom har ett nytt utegym iordningsställts i
Örnässkogen i samverkan med föreningslivet och Workplace Åmål.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen sker samverkan med förskolan och samverket gällande kultur och aktiviteter.
Aktiviteter som genomförts vid dagliga verksamheter samt via aktivitetssamordnarna har varit mycket uppskattat av
brukarna.
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet.
Upplysningar ska även lämnas om
 Sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen men som är viktiga för
bedömningen av kommunens resultat eller ställning.
 Sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under räkenskapsåret eller efter
dess slut.
 Kommunens förväntade utveckling.
 Väsentliga personalförhållanden.
 Andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Kommunens och koncernens finansiella resultat och ställning analyseras i anslutning till kapitlen Resultaträkning,
Balansräkning och Kassaflödesanalys. Balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen.
I kapitlet Övrig redovisning i kommunen sammanställs driftredovisning och investeringsredovisning.

Samhällsekonomisk utveckling
Lång period av tillväxt och starkt ökande
skatteunderlag
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
närmas slutet på den starka tillväxt som lett till
högkonjunktur. SKL bedömer att toppen på
högkonjunkturen nu har passerats, även om
arbetsmarknaden fortsatt är stark. Ekonomin har
drivits av en stark internationell tillväxt som
tillsammans med en försvagad krona påverkat
svensk exportsektor positivt. Det kraftigt ökande
bostadsbyggandet har också varit en stark injektion i
den svenska ekonomin. Tecknen är många på att en
försvagning av ekonomin är i antågande. Den globala
tillväxten håller på att växla ned till ett långsammare
tempo och byggandet har gått in i en betydligt
långsammare fas. SKL räknar med att BNP kommer
att öka med 1,0 % år 2019 och 1,2 % år 2020. Den
viktigaste faktorn för kommunernas skatteintäkter,
nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut
att vara svag kommande år.
Skälet till den långa perioden av starka skatteintäkter
är inte bara återhämtningen efter finanskrisen i sig.
Sysselsättningen har ökat snabbare än under tidigare
konjunkturuppgångar. Både arbetskraftsdeltagande
och sysselsättningsgrad är uppe i de högsta nivåerna
sedan före 1990-talskrisen. Detta har haft en positiv
inverkan på skatteintäkterna. Möjligen har också
arbetskraftsbristen blivit mindre än vad som annars
skulle ha varit fallet med hänsyn till att behovsökningen från det demografiska trycket redan är
påtaglig, inte minst inom hälso- och sjukvården. Att
nivån nu är så pass hög gör att det kan vara svårt att
ytterligare höja arbetskraftsutbudet.
Kommunernas ekonomi – från stark till svag
Kommunernas ekonomi har under de senaste åren
varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av

skatteintäkter och att kommunerna haft stora
intäkter från realisations- och exploateringsvinster,
positivt finansnetto samt ersättningar från staten för
flyktingmottagandet. I takt med att dessa intäkter
minskar kommer även kommunernas ekonomi att
försämras. Sedan år 2010 har kostnaderna ökat med
i snitt 4,5 % per år i löpande priser.
De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa
sig i många kommuner, inte minst inom individ- och
familjeomsorgen, där bland annat effekterna av
bostadsbristen och statens minskade ersättningar
för ensamkommande barn och ungdomar har lett till
att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår
igenom i budgetunderskott. Det finns även exempel
på statliga reformer under år 2019 där staten valt att
tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det
ger ökade kostnader för reformerna utan
medföljande finansiering.
Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för
likvärdighet som successivt beräknas öka till
6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får
skolornas kostnader inte minska. Risken finns att
effektiviseringarna måste bli desto större inom
andra verksamheter om kommunerna inte kan göra
prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin
skolverksamhet.
Kommande år ligger det demografiska trycket på en
hög nivå och om kostnaderna ökar i takt med
demografin till år 2022 menar SKL att kommunerna
skulle behöva genomföra åtgärder, så som nya
arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande
31 miljarder kronor utan höjda statsbidrag.

Demografisk utveckling
Befolkningsutvecklingen i Åmåls kommun har under
året varit svagt uppåtgående. Befolkningen har ökat
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med 9 personer till 12 720 invånare per den sista
december 2018. Antal invånare har under år 2018
budgeterats till 12 700.
Befolkningsutvecklingen under de senaste åren:

Näringsliv
Antalet verksamma företag i Åmål uppgick vid
årsskiftet 2018/19 till 1 258 (440 aktiebolag, 52
handels- och kommanditbolag, 16 ekonomiska
föreningar och 750 enskilda verksamheter). Under år
2018 har 68 företag nyregistrerats. De branscher
som dominerar näringslivet i Åmål är handel,
byggverksamhet, tillverkning, transport, företagstjänster samt jord- och skogsbruk.

Arbetsmarknad
Från Arbetsförmedlingen har följande uppgifter
hämtats.
 Antalet arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa
och sökande i program med aktivitetsstöd) i Åmål
har minskat under 2018. Vid årets utgång var 725
personer öppet arbetslösa, jämfört med 781
personer vid årsskiftet 2017/18. Detta motsvarar
en minskning med cirka 7 %.
 Den öppna arbetslösheten bland ungdomar har
också minskat. 112 ungdomar i åldern 18-24 år
var arbetslösa vid årets utgång, att jämföra med
136 ungdomar vid årsskiftet 2017/18. Detta
motsvarar en minskning med 18 %.
Trots den förbättrade situationen är arbetslösheten
för både vuxna och ungdomar på en hög nivå i
jämförelse med andra kommuner och riket.
I nedanstående diagram redovisas uppgifter om
antalet arbetslösa per månad under år 2018.
Arbetslöshet

God ekonomisk hushållning
För att främja en utveckling med god ekonomisk
hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för
både ekonomi och verksamhet. Uppföljning av
finansiella mål presenteras nedan medan mål för
verksamheten presenteras i kapitlen Mål och
resultat och Verksamhetsberättelser.
Finansiella mål

Kommentar

1. Totala kostnader ska inte
uppgå till mer än 98,5 % av
totala intäkter.

Totala kostnader uppgår till
100,2 % av totala intäkter
och målet är inte uppnått.

2. Det ekonomiska resultatet
ska vara på en nivå som
minst resulterar i att det
egna kapitalet
inflationssäkras.

Utifrån Riksbankens
inflationsbedömning på
2,2 % ska resultatet minst
uppgå till 5,9 miljoner kronor
(mkr). Målet är inte uppnått.

3. Investeringar ska
finansieras med egna
medel. Undantag får ske
för investeringar som sker
inom taxekollektivet.
Dessa får finansieras med
hjälp av externa lån.

Samtliga investeringar är
finansierade med egna
medel.

4. Låneskulden bör
amorteras med minst
1 mkr per år.

Åmåls kommun har ingen
låneskuld.

5. Soliditeten, eget kapital
dividerat med totala
tillgångar, ska lägst uppgå
till 50 %.

Soliditeten uppgår per den
31 december 2018 till 61 %.
Målet är uppnått.

6. Avsättningar för framtida
förpliktelser, som till
exempel pensioner och
avslutning av deponi, ska
planeras och hanteras
inom driftbudget.

Målet är uppnått då
avsättningar görs för både
pensioner och deponi.

Balanskrav och
resultatutjämningsreserv
Balanskravet innebär enligt kommunallagen att
kommunens resultat efter justeringar måste
överstiga noll. Detta är dock en lägsta nivå för det
finansiella resultatet. På längre sikt anses inte ett
nollresultat vara tillräckligt för att upprätthålla en
god ekonomisk hushållning.
Efter införandet av regler kring resultatutjämningsreserver har möjlighet skapats för kommuner att
reservera en del av överskott i goda tider och sedan
använda denna reserv för att täcka underskott.
Resultatutjämningsreserven redovisas i balansräkningen samt i balanskravsutredningen vid
förändringar.
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Balanskravsutredning
Vid utredning om balanskravet uppnåtts ska hänsyn
tas till vissa redovisningsposter. Enligt riktlinjer
omfattar balanskravsutredningen tre resultatnivåer.
1. Resultat enligt resultaträkningen
2. Resultat efter balanskravsjusteringar
3. Balanskravsresultat.
I nedanstående balanskravsutredning redovisas även
avsatta respektive ianspråktagna medel för särskilda
ändamål.
Balanskravsresultat, miljoner
kronor (mkr)

2018

2017

2016

2015

Årets resultat

-2

21

41

35

- reducering av samtliga
realisationsvinster

-2

-1

-1

Detta innebär sammantaget att verksamhetsansvariga ska bedöma verksamhetens risker, värdera
verksamhetens kultur och medvetenhet, vidta
kontrollåtgärder, säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut, arbeta med kommunikation
liksom övervaka och följa upp. Inom kommunens
styrelse och nämnder ansvarar respektive
förvaltningschef för konkreta regler och anvisningar.

Riskbedömning och känslighetsanalys
Finansiella risker
Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy för
Åmåls kommunkoncern för att på ett effektivt och
säkert sätt förvalta de finansiella medel som
kommunen förfogar över.

+ justering för
realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i
värdepapper

Finanspolicyn innehåller mål och riktlinjer inom
följande områden:

- justering för återföring av
orealiserade förluster i
värdepapper
-4

21

40

34

- reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

 organisation och ansvarsfördelning
 likviditetsförvaltning
 skuldförvaltning.
Borgensåtaganden
Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening

+ användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

 verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet
 den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet
 efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Riskbedömning

+ justering för realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet

Resultat efter
balanskravsjusteringar

säkerhet om att organisationens mål uppnås på
följande områden:

-4

21

40

34

-15

-28

25

6

Särskilda ändamål:
Avsatta medel för
flyktingverksamhet
Ianspråktagna medel för
flyktingverksamhet

9

8

Balanskravsresultat efter
avsatta respektive
ianspråktagna medel för
särskilda ändamål

5

29

Kommunallagens definition på ekonomi i balans har
uppnåtts, det vill säga något underskott enligt ovanstående balanskravsutredning har inte konstaterats.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för
intern
kontroll.
Utifrån
internkontrollplaner
genomför respektive styrelse/nämnd varje år
uppföljning av intern kontroll inom sina verksamhetsområden.
Det är en process där organisationens styrelse,
ledning och annan personal skaffar sig rimlig

Åmåls kommun är medlem i Kommuninvest som är
ett samarbete kring finansiella tjänster, främst
upplåning. Åmåls kommun ingick i februari 2012 en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/
regioner som per den 31 december 2018 var
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Detaljerade
upplysningar
om
kommunens
borgensåtagande i Kommuninvest lämnas i kapitlet
Notupplysningar.
Kommunägda bolag

Enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår
möjligheter för Åmåls Kommunfastigheter AB och
Statsnät i Åmål AB att uppta lån med borgen från
Åmåls kommun till 600 miljoner kronor (mkr)
respektive 55 mkr. Vid årsskiftet utnyttjade Åmåls
Kommunfastigheter AB 555 mkr av borgensramen
medan Statsnät i Åmål AB utnyttjade 50 mkr av sin
borgensram.
Övriga borgensåtaganden

Kommunen har gått i borgen för Föreningen
Fengersfors Folkets hus lån i Handelsbanken med
1 mkr.

Årsredovisning 2018, Åmåls kommun
Årsredovisning 2018, Åmåls kommun 										

13(100)
13

Borgensförluster

Kommunen har inte gjort några borgensförluster
under de senaste åren.

Känslighetsanalys
Händelse

Förändring

Kostnad/intäkt

Löneökning

1%

6,1 mkr

Inflation

1%

3,2 mkr

Skattesats

10 öre

2,2 mkr

Invånare

100 personer

5,4 mkr

Framtid
SKL räknar med att det behövs effektiviseringar eller
ökade resurser på 43 miljarder kronor för att klara
välfärden på dagens nivå fram till år 2022 med
oförändrad personaltäthet. Statsbidragen är
nominellt sett oförändrade om inga nya beslut fattas
och det finns ingen koppling vare sig till pris- och
löneökningar eller till ökade välfärdskostnader som
en följd av den demografiska utvecklingen. De
senaste åren har statsbidragen dessutom i allt högre
grad kommit att domineras av att vara kopplade till
specifika krav och åtgärder som ska genomföras för
att få medlen, vilket gör att de inte ger den effekt
eller den effektivisering av verksamheten som skulle
behövas med tanke på förutsättningarna.
SKL lyfter fram tre frågor som de ser har stor
betydelse för långsiktiga möjligheter att hantera
välfärdens utmaningar.
• Samsyn och samverkan mellan stat och
kommunsektor; det behövs bättre förutsättningar
för välfärdens utveckling och finansiering. SKL lyfter
fram behovet av att dialogen och samsynen mellan
staten och kommuner, landsting samt regioner
stärks och långsiktigheten i agerandet ökar. En mer
aktiv dialog mellan staten och kommunsektorn kan
skapa en samsyn kring utmaningar och
förändringsbehov som gör det möjligt att komma
överens om gemensamma satsningar för långsiktigt
hållbara förändringar med ett gemensamt ansvarstagande och utan statlig detaljstyrning.
• Ökad användning av ny teknik; en annan viktig
lösning i pusslet att klara den framtida utmaningen
är självklart också att förändra arbetssätt och
arbetsmetoder genom att bland annat bättre
utnyttja ny teknik och digitalisering. Med tanke på
den förväntade ökningen av antalet invånare över
80 år är möjligheten till digitala lösningar inte minst
intressant inom äldreomsorgen.
• Längre arbetsliv; de närmaste årens demografiska
utmaningar kommer att ställa högre krav på ett
längre arbetsliv för att klara finansiering och
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bemanning av välfärden när andelen invånare som
arbetar annars skulle minska. SKL pekar på att det
senaste decenniets ökade sysselsättningsgrad till
stor del förklaras av en ökad sysselsättning i åldrarna
55-74 år. Som ett exempel har antalet anställda som
är 65 år eller äldre ökat kraftigt i kommuner, landsting och regioner.

Väsentliga personalförhållanden
Nedanstående personalstatistik avser förhållandet
per den 31 december 2018. Definitionerna baseras
på rekommendationer för personalstatistik som
tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting.

Antal tillsvidare- och visstidsanställda
Kvinnor

2018

%

2017

%

1 087

81

1 064

81

254

19

246

19

Män
Summa

1 341

1 310

Omräknat till antal årsarbetare

1 293

1 203

Åmåls kommun har infört heltid som norm inom
fackförbundet Kommunals avtalsområde. När en
person ska anställas anställs personen på heltid, men
därefter
väljer
den
anställde
själv
sin
sysselsättningsgrad. Ofta innebär detta att den
anställde väljer en lägre sysselsättningsgrad, men
detta syns inte i redovisningen, vilket medför att
antalet årsarbetare ser ut att vara högre än vad det
faktiskt är.

Antal tillsvidare- och visstidsanställda per
ansvarsområde
2018

2017

2016

136

129

123

72

82

108

Barn- och utbildningsnämnden

487

465

431

Vård- och omsorgsnämnden

641

630

640

5

4

5

1 341

1 310

1 307

Kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen - integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Överförmyndarnämnden
Summa

Från och med den 1 juni 2018 är integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhet
för
ensamkommande ungdomar organiserad inom
individ- och familjeomsorg i vård- och
omsorgsförvaltningen.
Resterande
delar
av
integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter har överförts till vård- och
omsorgsförvaltningen den 1 januari 2019.
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Fördelning heltid och deltid
Heltid

Deltid

2018

2017

2018

2017

Kvinnor

86 %

64 %

14 %

36 %

Män

89 %

86 %

11 %

14 %

Totalt

87 %

68 %

13 %

32 %

Med anledning av införandet av heltid som norm
ökar antalet heltidsanställda i Åmåls kommun.
Notera dock att många väljer en lägre sysselsättningsgrad.

Sysselsättningsgrad
100 % motsvarar heltid

2018

2017

Kvinnor

96 %

91 %

Män

96 %

96 %

Totalt

96 %

92 %

Med införandet av heltid som norm utjämnas
sysselsättningsgradsgapet mellan män och kvinnor.
Notera dock att många inom kvinnodominerade
vårdyrken ändå väljer en lägre sysselsättningsgrad.

Medellön
Kronor per månad

2018

2017

Kvinnor

28 564

27 794

Män

31 155

30 459

Totalt

29 055

28 294

91,7

91,3

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön %

Skillnaden i medellön mellan kvinnor och män har
minskat med 0,4 procentenheter.

Antalet
pensionsavgångar
beräknas
även
fortsättningsvis ligga på en låg nivå. En
kommunanställd har möjlighet att gå i pension
mellan 61 och 67 år, men de allra flesta väljer att gå i
pension runt 65 års ålder.

Sjukfrånvarotal
2018

2017

2016

Total sjukfrånvarotid i förhållande
till sammanlagd ordinarie arbetstid

7,0 %

7,4 %

7,3 %

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i
förhållande till total sjukfrånvarotid

46,1 %

50,7 %

49,4 %

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i
förhållande till sammanlagd
ordinarie arbetstid för kvinnor

8,0 %

8,3 %

7,7 %

Summa sjukfrånvarotid för män i
förhållande till sammanlagd
ordinarie arbetstid för män

3,3 %

3,9 %

5,6 %

Summa sjukfrånvarotid i
åldersgruppen 29 år eller yngre i
förhållande till sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldergruppen
29 år eller yngre

5,1 %

5,8 %

5,0 %

Summa sjukfrånvarotid i
åldersgruppen 30-49 år i
förhållande till sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldergruppen
30-49 år

6,7 %

7,3 %

6,9 %

Summa sjukfrånvarotid i
åldersgruppen 50 år eller äldre i
förhållande till sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldergruppen
50 år eller äldre

7,9 %

8,0 %

8,3 %

Sjukfrånvaron har minskat i samtliga grupper jämfört
med år 2017.

Medelålder
2018

2017

Kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen

48

49

Kommunstyrelsen - integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

45

44

Barn- och utbildningsnämnden

48

49

Vård- och omsorgsnämnden

46

47

Totalt

47

48

Långtidssjukskriven

Medelåldern hos tillsvidareanställda i Åmåls
kommun har minskat något jämfört med år 2017.

Pensionsavgångar
Uppnår 65 års ålder

Antal

År 2019

19

År 2020

26

År 2021

38

Som långtidssjukskriven definieras en tillsvidareanställd som varit frånvarande mer än
14 dagar från arbetet. Uppgifter om antalet långtidssjukskrivna följs varje månad. Målvärdet har satts till
70 personer.
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Sammanställd redovisning (koncern)
Syftet med den sammanställda redovisningen är
främst att belysa det totala ekonomiska åtagandet
samt att underlätta jämförelser mellan olika
kommuner, oavsett i vilken form de bedriver sina
verksamheter.
I koncernredovisningen för Åmåls kommun ingår de
helägda dotterbolagen Åmåls Kommunfastigheter
AB (ÅKAB), organisationsnummer 556526‐8520,
samt Stadsnät i Åmål AB (SÅAB), organisationsnummer 556708‐7530.
Åmåls kommun är dessutom delägare i Dalslands
Turist AB. Ägarandelen för Åmåls kommun är 25 %.
Resultat‐ och balansräkning för detta bolag har inte
inräknats i den sammanställda redovisningen.
För bolagens ekonomiska resultat och ställning per
den 31 december 2018 hänvisas till respektive
årsredovisning.
Koncernens finansiella resultat och ställning
analyseras i anslutning till kapitlen Resultaträkning,
Balansräkning och Kassaflödesanalys.

Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB)
Styrelsen i ÅKAB utses av kommunfullmäktige och
enligt bolagsordningen är syftet att med
iakttaganden
av
kommunallagens
likställighetsprinciper
främja
bostadsförsörjningen,
tillhandahålla kommunen med lokaler för
barnomsorg, skola och vård samt försörjning av
industrilokaler. Försörjningen av bostäder och
industrilokaler ska bedrivas enligt affärsmässiga
principer.
Bolaget har under år 2018 förvaltat följande
fastighetsbestånd:
Uthyrningsarea, m2

2018

Fastighetstyp
Bostadsfastigheter

65 320 m2

Förvaltningsfastigheter

83 010 m2

Kommersiella fastigheter

50 430 m2

Bostadsfastigheterna inrymmer 954 lägenheter.
Dessutom finns 240 lägenheter i förvaltningsfastigheterna, som i övrigt innefattar i huvudsak
kommunala
inrättningar.
De
kommersiella
fastigheterna utgörs främst av industri- och
kontorslokaler. Sedan år 2012 förvaltar bolaget även
25 fastigheter åt Åmåls kommun, för vilka
förvaltningsarvode erhålls.
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Utveckling av bolagets
resultat och ställning

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning, mkr

147

145

146

140

21

22

22

21

9

7

5

4

703

706

715

706

Synlig soliditet %

15

14

12

11

Justerad soliditet %

38

36

33

29

Rörelseresultat, mkr
Årets resultat, mkr
Balansomslutning, mkr

Bolagets omsättning för år 2018 har ökat med 0,9 %
jämfört med år 2017. Omsättningen för förvaltningsoch bostadsfastigheter har ökat dels på grund av
höjning av KPI-index och dels beroende på den
hyreshöjning som framförhandlades med hyresgästföreningen. Omsättningen för kommersiella
fastigheter har minskat på grund av fastighetsförsäljningar.
Resultatet uppgår till 9 mkr vilket är 2 mkr bättre än
föregående år. Resultatförbättringen är hänförlig till
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt
minskade räntekostnader.
Balansomslutningen har minskat med 3 mkr, vilket
bland annat förklaras av att årets avskrivningar
överstiger årets investeringar. Soliditeten har ökat
till 15 % främst genom 2018 års positiva resultat.
Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 28 mkr. Bolagets nettoupplåning har minskat vilket innebär att årets
investeringar således har finansierats med egna
medel.
Av bolagets totala låneskuld utgörs ca 9 % av rörliga
lån. Den genomsnittliga räntekostnaden (exklusive
borgensavgift) under år 2018 motsvarar 1,67 %
(föregående år 1,94 %). Den genomsnittliga bindningstiden är 5,84 år. Bolaget använder sig inte av
derivatinstrument.
Nettoomsättning, rörelseresultat och resultat före
skatt för respektive fastighetskategori fördelar sig
enligt följande:
Bostadsfastigheter

Förvaltningsfastigheter

Kommersiella
fastigheter

Nettoomsättning

65

62

19

Rörelseresultat

11

5

5

6

1

4

Belopp i mkr

Resultat före skatt
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Viktiga händelser
 Bolaget har under året avyttrat tre
industrifastigheter.
 Under året har bidrag sökts och beviljats
avseende laddstolpar som har monterats vid
bland annat stadshuset.
 I slutet av året påbörjades projektering av nya
Rösparksskolan.
 Takbyte har genomförts på bostadsfastigheten
kvarteret Betslet på Klövervägen.
 Bolaget har under året slutfört konvertering till
fiber. Samtliga fastigheter inom bolaget är nu
fiberanslutna.
 I enlighet med ett ägardirektiv om att förse en
eller flera fastigheter med solceller har ansökan
om bidrag för solceller ingivits till länsstyrelsen.
För fem fastigheter har projektering påbörjats.
Kvalitetsarbete
Bolaget är sedan år 2014 ISO‐certifierade avseende
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under året har en
omcertifieringsrevision genomförts.

MittNät AB har växt har stadsnätens central‐
utrustning i MittNät AB uppgraderats till den senaste
tekniken.
Fiberföreningarna har under året färdigställt
stamnätet på landsbygden. Det kvarstår endast
besiktningar och vissa efterarbeten.
Utveckling av bolagets
resultat och ställning

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning, mkr

9

9

12

3

0

Resultat efter
finansiella poster, mkr

1

0

0

0

0

Soliditet, %

9

9

10

13

75

Bolaget har under åren 2016‐2018 anslutit stora
delar av Åmåls tätorts villamarknad varför den
största delen av omsättningen består av
anslutningsavgifter.

Bolaget har tillstånd att transportera farligt avfall
som uppkommit i yrkesmässig verksamhet vilket
gäller till den 28 oktober 2019. Detta tillstånd ger
bolaget rätt att transportera bland annat bensin,
olja, batterier, lysrör och elavfall. Bolagets interna
rutiner säkerställer att transportdokument upprättas
vid transport av farligt avfall vilket innebär att
bolagets miljöpåverkan minskas genom en korrekt
hantering.
Framtid
Vakansgraden för bostäder har varit låg och
bedömningen är att den kommer att bestå och inte
utgöra något ekonomiskt problem för bolaget.
Under år 2019 beräknas projekteringen av nya
Rösparksskolan avslutas och en målbudget kommer
att presenteras.

Stadsnät i Åmål AB (SÅAB)
Stadsnät i Åmål AB är helägt av Åmåls kommun och
styrelsen utses av kommunfullmäktige. Bolaget ska
bygga och tillhandahålla ett fiberoptiskt nät i
tätorten samt ett stamfibernät på landsbygden, för
att främja snabb elektronisk kommunikation till
boende och näringsliv i Åmåls kommun.
Bolaget är delägare i samverkansbolaget MittNät AB
som samverkar kring centralutrustning, överordnade
system samt teknisk utveckling.
Under året har villaägare och övriga fastighetsägare
via olika kampanjer erbjudits anslutning till
stadsnätet. Vidare har ytterligare tjänsteleverantörer
tecknat avtal med stadsnätet för såväl privat‐ som
förtetagsmarknad. Då stadsnäten i samarbetsbolaget
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Redovisningsprinciper
Nedan beskrivs de viktigaste redovisningsprinciperna. Kommunen följer rekommendationer t.o.m.2018‐12‐31 från
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder används både i
årsredovisningar och i delårsrapporter.
Redovisningslag
Lag om kommunal redovisning (1997:614) ger ett
regelverk för hur kommunens redovisning och
bokföring ska fullgöras enligt god redovisningssed.
Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunal
bokföring och redovisning (2018:597). Den nya lagen
trädde i kraft den 1 januari 2019.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till
bokfört värde, om inte annat anges.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde efter avdrag för invest‐
eringsbidrag,
verkställda
avskrivningar
och
eventuella nedskrivningar. Nominell metod, det vill
säga linjär avskrivning, används för beräkning av
avskrivningar. Avskrivningstiderna har fastställts
med utgångspunkt från RKR, men med en egen
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjande‐
period. Huvudsakligen tillämpas följande avskriv‐
ningstider:
 maskiner och inventarier under ett halvt
basbelopp ‐ direktavskrivning
 maskiner och inventarier över ett halvt
basbelopp ‐ 3, 5 eller 10 år
 fastigheter och anläggningar – enligt antagna
regler för komponentavskrivning.
Åmåls kommun började under år 2015 att tillämpa
komponentavskrivning avseende 2015 års invest‐
eringar. För verksamheterna gator samt vatten och
avlopp har Åmåls kommun tillsammans med teknik‐
och fritidsnämnden i Säffle och Åmål tagit fram
gemensamma definitioner av komponenter med
tillhörande avskrivningstider.
Inom koncernen har ÅKAB under år 2014
implementerat
komponentredovisning
utifrån
Bokföringsnämndens allmänna råd (K3).
Omsättningstillgångar
Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet eller till
det verkliga värdet om detta är lägre. Vanligtvis
nedskrivs kundfordringar som är äldre än tolv
månader men bevakas under lång tid av inkasso‐
bolag. För övriga kundfordringar sker individuell
prövning av nedskrivningsbehov. Exploaterings‐
områden redovisas som anläggningstillgång och
tomtförsäljning hanteras som intäkt. Avsikten är att
eventuella nya exploateringsområden redovisas som
omsättningstillgång respektive anläggningstillgång
enligt god redovisningssed.
Årsredovisning 2018, Åmåls kommun
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Avsättningar
Från och med år 2011 har beslut tagits om att
redovisning av sluttäckning av deponi ska hanteras
genom avsättning i enlighet med rekommendation
från RKR (10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser).
Skulder
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen
vilket innebär att pension som intjänats före år 1998
inte tas upp som skuld eller avsättning utan
redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar
avseende pensionsförmåner som intjänats före år
1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen.
Kommunens kostnader för semesterlöner redovisas
kontinuerligt utifrån intjänade och uttagna
semesterdagar. Detta gäller även andra inarbetade
och upplupna lönekostnader.
Periodisering
Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter
rekommendation från RKR (4.2 Redovisning av
skatteintäkter). Skatteintäkter redovisas under
inkomståret för intjänandet. Redovisade skatte‐
intäkter består av tre delar.
1. Preliminära månatliga skatteinbetalningar
under året
2. Prognos
av
eventuell
avräkningslikvid,
slutavräkning, för inkomståret
3. Differens mellan den slutliga taxeringen (som
fastställs i november) och den redovisade
skatteintäkten för föregående inkomstår.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men
hänförliga till föregående år, har bokförts som
kortfristig skuld (upplupna kostnader).
Utställda kundfakturor efter årsskiftet, men
hänförliga till föregående år, har bokförts som
fordringar (upplupna intäkter).
Leasing
Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett
avbetalningsköp. Ett finansiellt leasingavtal innebär i
allt väsentligt att leasingtagaren får de ekonomiska
förmåner och bär de ekonomiska risker som
förknippas med ägandet av objektet. Det är naturligt
att jämföra finansiell leasing med ett köp finansierat
med lån. Vid finansiell leasing är räntan i regel rörlig,
vilket betyder att avgiften ändras vid ändrat
ränteläge.
Operationell leasing kan liknas vid en vanlig
hyressituation. Leasingbolaget förvärvar utrustning
som sedan hyrs ut till leasingtagaren mot en avgift.
18
18

Leasingbolaget står bland
underhåll och försäkringar.

annat

för

service,

Kommunens leasing- och hyresavtal redovisas som
operationell leasing vilket innebär att leasingavgifter
kostnadsförs löpande. Leasingavtalen överstiger inte
tre år och har därför inte tagits upp i balansräkningen. Enligt rekommendation från RKR (13.2
Redovisning av hyres-/leasingavtal) ska ett leasingavtal med en avtalstid om högst tre år redovisas som
ett operationellt avtal oavsett om det annars
uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.
Driftprojekt
Driftprojekt med extern finansiering har eliminerats i
årsbokslutet och redovisats antingen som fordringar
(upplupna intäkter) eller kortfristig skuld (förutbetalda intäkter).
Extraordinära poster
Extraordinära poster uppstår om följande tre
kriterier är uppfyllda.
1. Händelsen eller transaktionen som ger upphov
till posten saknar ett tydligt samband med den
ordinarie verksamheten.
2. Händelsen eller transaktionen är av sådan typ
att den inte kan förväntas inträffa ofta eller
regelbundet.
3. Posten uppgår till ett väsentligt värde.
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Resultaträkning med analys
Resultaträkning är en sammanställning över hur ekonomin gått under året. Resultaträkningen visar intäkter och
kostnader och ger som saldo årets resultat (vinst eller förlust). Detta resultat redovisas som förändring av eget
kapital i balansräkningen.
Kommunen bedriver verksamhet både i förvaltnings- och bolagsform. För att få en övergripande ekonomisk
information om koncernens verksamhet och organisation redovisas en sammanställd resultaträkning.
I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till resultaträkningen.
I kapitlet Driftredovisning redovisas intäkter och kostnader per styrelse/nämnd.
Belopp i miljoner kronor (mkr)

Not

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Verksamhetens intäkter

1

345

339

250

245

Verksamhetens kostnader

2

-1 083

-1 040

-1 043

-1 000

Avskrivningar

3

-50

-47

-17

-15

-788

-748

-810

-770

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

516

511

516

511

Generella statsbidrag och utjämning

5

288

276

288

276

Finansiella intäkter

6

3

1

4

4

Finansiella kostnader

7

-10

-12

0

0

9

28

-2

21

-2

21

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdisposition
Skattekostnader

8

-2

-2

Årets resultat

24

7

26

Resultatanalys
Nedan beskrivs intäkter och kostnader utifrån den
sammanställda resultaträkningen (koncernen) samt
för Åmåls kommun.

Koncernen

ska uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter och
att det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå
som minst resulterar i att det egna kapitalet
inflationssäkras.

Kommunen

Sett i förhållande till budget för året är resultatet
14 mkr sämre än budgeterat där den största
avvikelsen återfinns under finansförvaltningen.
Finansförvaltningen redovisar ett underskott mot
budget om -12 mkr där -9 mkr avser underskott för
flyktingverksamhet.
Finansförvaltningen
har
omfördelat intäkter till övriga förvaltningar för att
täcka underskott avseende flyktingverksamheten.
Dessa underskott belastar kommunens avsatta
medel för flyktingverksamhet, se balanskravsutredningen i kapitlet Förvaltningsberättelse.

Årets resultat

Verksamhetens intäkter

Det ekonomiska resultatet för Åmåls kommun år
2018 uppgår till -2 mkr, att jämföra med +21 mkr för
föregående år. Resultatet uppfyller inte de
finansiella målen som kommunfullmäktige har
fastställt när det gäller att de totala kostnaderna inte
Årsredovisning 2018, Åmåls kommun

De verksamhetsanknutna intäkterna består till
största delen av avgifter från barnomsorg och
äldreomsorg, lokalhyror, riktade bidrag från staten
samt interkommunala ersättningar.

I koncernredovisningen för Åmåls kommun ingår de
helägda dotterbolagen Åmåls Kommunfastigheter
AB (ÅKAB) samt Stadsnät i Åmål AB (SÅAB).
Resultatet för Åmåls kommuns koncern uppgår till
7 mkr, varav ÅKAB genererar 9 mkr och Åmåls
kommun -2 mkr. SÅAB redovisar ett resultat på
1 mkr, men detta resultat är eliminerat på grund av
koncerninterna mellanhavanden.

Årsredovisning 2018, Åmåls kommun
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Verksamhetens intäkter uppgår till 250 mkr och
finansierar 24 % av verksamhetens kostnader
(oförändrat jämfört med föregående år).
Verksamhetens intäkter har ökat med 5 mkr jämfört
med 2017.

Nettokostnadsökningen för år 2018 var 5,2 % medan
ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och
statliga utjämningsbidrag motsvarade 2,1 %.

Verksamhetens kostnader

Nettokostnaderna har sedan år 2013 ökat med
174 mkr medan intäkterna från skatter, generella
bidrag och utjämning har ökat med 152 mkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 43 mkr
jämfört med 2017 vilket motsvarar en ökning med
4 %.

Verksamhetens nettokostnad som andel av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
uppgår år 2018 till 100,7 %:

Kostnaderna består till 68 % av personalkostnader
som för 2018 uppgår till 707 mkr. Personalkostnaderna har mellan åren 2017 och 2018 ökat
med 42 mkr och står därmed för större delen av
ökningen av de totala verksamhetskostnaderna.
Personalkostnaderna har mellan åren ökat med 6 %.
Motsvarande ökning mellan år 2016 och 2017 var
10 %.
Verksamhetens nettokostnader
I kapitlet Driftredovisning redovisas verksamhetens
nettokostnader per styrelse/nämnd.
Nettokostnaderna uppgår till 810 mkr och har
mellan åren 2017 och 2018 ökat med 40 mkr vilket
motsvarar 5,2 %.
Skatteintäkter samt generella statsbidrag och
utjämning
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och
statliga utjämningsbidrag uppgår under år 2018 till
804 mkr att jämföra med 787 mkr föregående år.
Ökningen motsvarar 2,1 %.
Finansnetto
Kommunens finansnetto är oförändrat +4 mkr
mellan åren.
Nettokostnadsutveckling

Kostnaderna i en kommun består till största delen av
personal- och lokalkostnader. Ovan ses nettokostnadsutvecklingen per år sedan år 2014. Under
åren 2016 och 2017 motsvarade utvecklingen 10,7 %
respektive 6,2 %. Under dessa år ökade även
intäkterna från skatter, generella statsbidrag och
utjämning med 10,8 % respektive 3,3 %.

Årsredovisning 2018, Åmåls kommun
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Balansräkning med analys
I balansräkning redovisas den finansiella ställningen per den 31 december 2018 samt per den 31 december 2017.
Balansräkningen är en uppställning av koncernens och kommunens tillgångar och hur dessa har finansierats med
skulder, avsättningar eller eget kapital.
I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till balansräkningen.
Belopp i miljoner kronor (mkr)

Not

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

9

878

869

196

175

Maskiner och inventarier

10

38

39

36

37

Finansiella anläggningstillgångar

11

25

22

58

58

941

930

290

270

1

1

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Fordringar

12

61

71

51

59

Kortfristiga placeringar

13

0

0

0

0

Kassa och bank

14

148

138

103

106

210

210

154

165

1 151

1 140

444

435

Årets resultat

7

26

-2

21

Resultatutjämningsreserv

8

8

8

8

310

284

263

242

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital, avsättningar och skulder

Övrigt eget kapital
Utgående eget kapital

15

325

318

269

271

Avsättningar

16

21

22

18

18

Långfristiga skulder

17

600

608

0

0

Kortfristiga skulder

18

205

192

157

146

1 151

1 140

444

435

Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtagande

19

1 302

1 286

1 302

1 285

Pensionsförpliktelser

20

287

290

287

290

5

5

5

5

Outnyttjad kontokredit

64

65

64

65

Överskottsfond (Skandia och KPA pension)

10

6

10

6

Förvaltade fonder

Årsredovisning 2018, Åmåls kommun
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Finansiell analys
Nedan beskrivs tillgångar och skulder från den
sammanställda balansräkningen (koncernen) samt
för Åmåls kommun.

Koncernen
De totala tillgångarna i koncernen uppgår per den
31 december 2018 till 1 151 mkr och har sedan
årsskiftet 2017/18 ökat med 11 mkr:

Om pensionsförpliktelsen, som hanteras som en
ansvarsförbindelse och inte finns med i balansräkningen, räknas in, hamnar soliditeten på 3 % per
den 31 december 2018 (att jämföra med 2 % föregående år). Beräkningen är gjord genom att eget
kapital minskas med ansvarsförbindelsen och
jämförs med totala tillgångar.

Kommunen
Anläggningstillgångarna har under år 2018 ökat med
11 mkr. Det har investerats för 65 mkr medan
avskrivningarna för året uppgår till 50 mkr.

Kommunens tillgångar har från årsskiftet 2017/18
ökat med 9 mkr och uppgår till 444 mkr per den 31
december 2018:

Omsättningstillgångarna uppgår till 210 mkr och är
på samma nivå som den 31 december 2017. Kassa
och bank har ökat med 10 mkr medan fordringarna
sjunkit lika mycket.
Skulderna har i koncernen under år 2018 ökat med
5 mkr till 805 mkr per balansdagen, där de
långfristiga skulderna har minskat med 8 mkr:
Anläggningstillgångarna har ökat med 20 mkr (vilket
motsvarar +7 %) till 290 mkr. Avskrivningarna uppgår
till 17 mkr och under år 2018 investerades det för
37 mkr. Bland investeringar märks renovering av
kulturmagasinet, IT‐investeringar inom skolan,
fortsatt fiberutbyggnad och byte av VA-ledningsnät
samt beläggningsarbeten inom teknik och fritid.
Kommunens investeringar redovisas i kapitlet
Investeringsredovisning.
Notera att kommunens pensionsförpliktelse inte
finns med i ovanstående diagram, då den redovisats
som en ansvarsförbindelse.
Det egna kapitalet uppgår per den 31 december
2018 till 325 mkr och har ökat med resultatet för år
2018, 7 mkr. Koncernens soliditet uppgår per den
31 december 2018 till 28 %.
Soliditeten motsvarar eget kapital i relation till totala
tillgångar och visar hur stor del av dessa som
finansieras med egna medel. Soliditeten beskriver
finansiell styrka på lång sikt:

Mer information om investeringar för respektive
styrelse/nämnd/förvaltning finns dessutom i kapitlet
Verksamhetsberättelser.
Omsättningstillgångarna har minskat under året
med 11 mkr (-7 %) till 154 mkr. Kassa och bank har
minskat med 3 mkr till 103 mkr och fordringarna har
minskat med 8 mkr till 51 mkr.
Kommunens skulder har ökat under år 2018 med
11 mkr (8 %) och uppgår per den 31 december 2018
till 157 mkr. Kommunen har inga lån i banker eller
låneinstitut utan endast kortfristiga skulder.
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Det egna kapitalet har minskat med 2018 års
resultat, ‐2 mkr. Kommunens soliditet uppgår per
den 31 december 2018 till 61 %:

För att främja en utveckling med god ekonomisk
hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för
både ekonomi och verksamhet. Ett av målen är att
soliditeten, eget kapital dividerat med totala
tillgångar, ska lägst uppgå till 50 %.
Pensionsförpliktelse
Om pensionsförpliktelsen som ligger utanför balans‐
räkningen (som en ansvarsförbindelse) inräknas,
uppgår soliditeten till ‐4 % (oförändrat jämfört med
föregående år). Beräkningen är gjord genom att eget
kapital minskas med ansvarsförbindelsen och
jämförs med totala tillgångar.
Pensionsförpliktelsen har under året minskat och
uppgår per den 31 december 2018 till 287 mkr:

Årsredovisning 2018, Åmåls kommun
Årsredovisning 2018, Åmåls kommun

24(100)
24

Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen redovisas koncernens och kommunens finansiering och investeringar under året.
I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till kassaflödesanalysen.
Belopp i miljoner kronor (mkr)

Not

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

7

26

‐2

21

50

47

17

15

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för avsättningar

21

‐1

‐2

0

‐2

Övriga justeringsposter

22

‐3

2

‐2

0

53

73

13

34

0

0

0

0

Ökning (‐) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
och placeringar

10

13

8

15

Ökning (+) / minskning (‐) av kortfristiga skulder

11

‐4

11

‐6

21

9

19

9

74

82

32

43

‐66

‐56

‐38

‐29

1

0

1

0

10

0

2

0

‐3

‐7

0

0

-58

-63

-35

-29

5

10

0

0

‐11

‐18

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-6

-8

0

0

Årets kassaflöde

10

11

-3

14

Likvida medel vid årets början

138

127

106

92

Likvida medel vid årets slut

148

138

103

106

10

11

-3

14

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Rörelsekapitalets förändring:
Ökning (‐) / minskning (+) av förråd

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Bruttoinvesteringar
Investeringsbidrag
Försäljning av anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

23

Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering och inlösen av lån

Förändring likvida medel (kassa och bank)
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Koncernen
Årets kassaflöde

Investeringsverksamhet

Koncernens likviditet har ökat med 10 mkr under
året och uppgår per den 31 december 2018 till
148 mkr.

Kommunens investeringar under 2018 uppgår till
35 mkr. Kommunens investeringar har finansierats
med överskott från den löpande verksamheten till
91 %. Teknik‐ och fritidsnämnden står för den största
andelen investeringar (19 mkr). Kommunens
investeringar redovisas i kapitlet Investeringsredovisning. Mer information om investeringar för
respektive
styrelse/nämnd/förvaltning
finns
dessutom i kapitlet Verksamhetsberättelser.

Löpande verksamhet
Koncernens resultat exklusive avskrivningar,
nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande
poster ger ett positivt kassaflöde på 53 mkr.
Kapitalbindningen har minskat med 21 mkr, där
fordringar har minskat med 10 mkr och kortfristiga
skulder har ökat med 11 mkr.
Totalt tillför den löpande verksamheten medel med
74 mkr.
Investeringsverksamhet
Koncernens investeringsverksamhet under år 2018
uppgår till 58 mkr. Koncernens investerings‐
verksamhet har finansierats med överskott från den
löpande verksamheten till 100 %.
Finansieringsverksamhet
Koncernens sammantagna upplåning har minskat
med 6 mkr och koncernens låneskuld i bank och
låneinstitut uppgår till 605 mkr per den 31 december
2018.

Kommunen
Årets kassaflöde
Kommunens likviditet har minskat med 3 mkr under
året och uppgår per den 31 december 2018 till
103 mkr.
Löpande verksamhet
Kommunens resultat exklusive avskrivningar,
nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande
poster ger ett positivt kassaflöde på 13 mkr.
Kapitalbindningen har minskat med 19 mkr;
fordringar har minskat med 8 mkr och skulder har
ökat med 11 mkr. Totalt tillför den löpande
verksamheten medel med 32 mkr.
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Notupplysningar
Nedan följer tilläggsupplysningar till resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen.
Belopp i miljoner kronor (mkr)

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Försäljningsmedel

3

2

3

2

Taxor och avgifter

30

29

30

29

Hyror och arrenden

115

113

29

28

Bidrag

131

137

131

136

62

57

55

50

4

1

2

0

345

339

250

245

‐731

‐688

‐707

‐665

Material

‐31

‐32

‐30

‐32

Hyror

‐17

‐15

‐72

‐69

‐183

‐188

‐183

‐188

Bidrag

‐35

‐33

‐35

‐33

Övriga kostnader

‐86

‐84

‐16

‐13

-1 083

-1 040

-1 043

-1 000

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

‐39

‐38

‐8

‐7

Inventarier

‐11

‐9

‐9

‐8

Summa

-50

-47

-17

-15

519

512

519

512

Slutavräkning kommunalskatt

‐1

‐1

‐1

‐1

Skatteavräkning innevarande år

‐2

Not 1
Verksamhetens intäkter

Försäljning verksamhet och entreprenad
Övriga intäkter
Summa
Not 2
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

Köpta tjänster

Summa
Not 3
Avskrivningar

Not 4
Skatteintäkter
Preliminärt erhållen kommunalskatt

Summa

‐2

516

511

516

511

186

185

186

185

Not 5
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

Forts.
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Belopp i miljoner kronor (mkr)

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

2

0

2

0

Kostnadsutjämningsbidrag

24

21

24

21

Utjämningsbidrag LSS

29

27

29

27

Fastighetsavgift

25

23

25

23

Generella statsbidrag

22

20

22

20

288

276

288

276

Ränteintäkter

0

0

0

0

Utdelning på aktier och andelar

2

1

2

1

Övriga finansiella intäkter

1

0

2

3

Summa

3

1

4

4

‐10

‐12

0

0

Ränta på pensionsavsättning

0

0

0

0

Övriga finansiella kostnader

0

0

0

0

-10

-12

0

0

1

‐2

Aktuell skatt

‐3

0

Summa

-2

-2

869

869

175

168

3

0

3

0

Årets investeringar

52

40

26

15

Bokfört värde sålda fastigheter

‐7

0

0

0

Avskrivningar

‐39

‐38

‐8

‐8

Nedskrivning

0

‐2

878

869

196

175

55

57

7

7

Regleringsbidrag

Summa
Not 6
Finansiella intäkter

Not 7
Finansiella kostnader
Räntekostnader

Summa
Not 8
Skattekostnader
Uppskjuten skatt

Not 9
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående balans
Korrigering mellan tillgångskonton

Utgående balans

0

Specifikation:
Mark

Forts.
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Belopp i miljoner kronor (mkr)

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

0

0

0

0

108

96

108

96

Publika fastigheter

63

60

63

60

Fastigheter för annan verksamhet

18

12

18

12

2

2

0

0

594

600

0

0

38

42

0

0

878

869

196

175

Ingående balans

39

32

37

30

Årets investeringar

13

16

11

15

Korrigering mellan tillgångskonton

‐3

0

‐3

0

0

0

Avskrivningar

‐11

‐9

Nedskrivning

0

0

38

39

36

37

34

35

32

33

Bilar och andra transportmedel

4

4

4

4

Konst

0

0

0

0

Övrigt

0

0

0

0

38

39

36

37

Åmåls Kommunfastigheter AB 100 %

0

0

33

33

Stadsnät i Åmål AB 100 %

0

0

3

3

Dalslands Turist AB, 500 aktier

1

1

1

1

Vänerhamn, 200 aktier

0

0

0

0

Kommentus, 10 aktier

0

0

0

0

Övriga aktier, värdepapper och andelar

0

0

0

0

Aktieägartillskott, Åmåls Kommunfastigheter AB

0

0

9

9

Andelskapital i Kommuninvest

11

11

11

11

Långfristiga fordringar

13

10

1

1

0

0

0

0

25

22

58

58

Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet

Markanläggningar
Byggnader
Tekniska anläggningar
Summa
Not 10
Maskiner och inventarier

Försäljning

Utgående balans

0
‐9

‐8
0

Specifikation:
Maskiner och inventarier

Summa
Not 11
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, värdepapper och andelar:

Långfristig fordran koncernföretag
Summa
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Belopp i miljoner kronor (mkr)

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

8

16

5

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

29

28

25

25

Övriga kortfristiga fordringar

24

27

21

25

Summa

61

71

51

59

0

0

0

0

Kassa

0

0

0

0

Plusgiro

0

0

0

0

Bank

148

138

103

106

Summa

148

138

103

106

318

292

271

250

7

26

‐2

21

325

318

269

271

8

8

8

8

Övrigt eget kapital

317

310

261

263

Summa

325

318

269

271

Pensioner

5

5

6

5

Särskild löneskatt

1

1

1

1

12

12

11

12

Regresskrav

0

0

0

0

Uppskjuten skatteskuld

3

4

0

0

21

22

18

18

Not 12
Fordringar
Kundfordringar

Not 13
Kortfristiga placeringar
Elcertifikat

Not 14
Kassa och bank

Not 15
Eget kapital
Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans
Specifikation:
Resultatutjämningsreserv

Not 16
Avsättningar

Återställning deponi

Summa
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Belopp i miljoner kronor (mkr)

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Lån i banker och låneinstitut

600

608

0

0

Summa

600

608

0

0

5

14

0

0

36

39

21

26

141

127

114

97

23

12

22

23

205

192

157

146

555

566

555

566

50

45

50

45

696

673

696

673

Fengersfors Folkets hus

1

1

1

1

SBAB

0

0

0

0

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo AB

0

0

0

0

1 302

1 285

1 302

1 285

287

290

287

290

Not 17
Långfristiga skulder

Not 18
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Not 19
Borgensåtagande
Åmåls Kommunfastigheter AB
Stadsnät i Åmål AB
Kommuninvest 1

Summa
Not 20
Pensionsförpliktelser
Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt

1

Åmåls kommun har i februari 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per den 31 december 2018 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB samt
dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åmåls kommuns ansvar, enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per den 31 december 2018 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 mkr och totala tillgångar till
406 323 mkr. Åmåls kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 696 mkr och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 699 mkr.
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Belopp i miljoner kronor (mkr)

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Pensioner inklusive särskild löneskatt

0

‐1

0

‐1

Återställning deponi

0

‐1

0

‐1

Regresskrav

0

0

0

0

Uppskjuten skatteskuld

‐1

0

0

0

Summa

-1

-2

0

-2

‐3

0

‐2

0

0

2

0

0

-3

2

-2

0

0

0

0

0

Övriga finansiella anläggningstillgångar

‐3

‐7

0

0

Summa

-3

-7

0

0

Enligt resultaträkningen

‐2

21

Reducering av realisationsvinster

‐2

0

Resultat efter balanskravsjusteringar

-4

21

Ianspråktagna medel för flyktingverksamhet

9

8

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl

5

29

Not 21
Justering för avsättningar

Not 22
Övriga justeringsposter
Realisationsvinst vid försäljning anläggningstillgångar
Nedskrivning
Summa
Not 23
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Åmåls Kommunfastigheter AB ‐ aktieägartillskott

Not 24
Årets resultat

Avsatta medel för flyktingverksamhet
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Övrig redovisning i kommunen
Driftredovisning
Redovisade intäkter och kostnader samt avvikelse mot budget för respektive styrelse/nämnd framgår av
nedanstående tabell. Beloppen presenteras i miljoner kronor (mkr).
Årets resultat uppgår till ‐2 mkr. I jämförelse med budget för år 2018 ger detta ett underskott på ‐14 mkr. I årets
sista prognos beräknades att underskottet skulle uppgå till ‐12 mkr.
Intäkter

Kostnader

Bokslut

Budget

Avvikelse
budget

0

2

‐2

‐2

0

Kommunstyrelsen ‐ kommunstyrelseförvaltningen

55

172

‐117

‐117

0

Kommunstyrelsen ‐ integrations‐ och arbetsmarknadsförvaltningen

53

90

‐37

‐39

2

0

0

0

0

0

111

385

‐274

‐272

‐2

9

47

‐38

‐38

0

67

381

‐314

‐314

0

6

9

‐3

‐2

‐1

Finansförvaltningen 1)

195

220

‐25

‐13

‐12

Verksamhetens nettokostnader 2)

496

1 306

-810

-797

-13

Skatteintäkter

516

516

534

‐18

Generella statsbidrag och utjämning

288

288

273

15

4

4

4

0

0

0

‐2

2

1 306

-2

12

-14

Ansvarsområde
Kommunfullmäktige, kommunrevisionen och valnämnden

Bygg‐ och miljönämnden
Barn‐ och utbildningsnämnden
Teknik‐ och fritidsnämnden i Säffle och Åmål
Vård‐ och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat, mkr

1 304

1) Driftbudget för finansförvaltningen omfattar bland annat kommunens pensionskostnader, arbetsgivaravgifter, internräntor,
förändring av löneskulder och underskott i flyktingverksamheten.
2) Verksamhetens nettokostnader (bokslut) redovisas med minustecken.

Verksamhetens nettokostnader per verksamhetsområde

Bokslut

Budget

Avvikelse
budget

Kommungemensamma kostnader och politisk verksamhet

‐54

‐53

‐1

Infrastruktur, samhällsplanering, gator och miljö

‐46

‐48

2

Bibliotek och övrig kulturverksamhet

‐37

‐35

‐2

Barnomsorg

‐88

‐86

‐2

Grundskola

‐147

‐143

‐4

Gymnasieskola

‐57

‐61

4

Vuxenutbildning

‐9

‐9

0

‐200

‐198

‐2

Insatser för personer med funktionsnedsättning

‐82

‐82

0

Individ‐ och familjeomsorg

‐51

‐53

2

Flykting‐ och arbetsmarknadsåtgärder

‐9

‐11

2

Affärsverksamhet

‐5

‐5

0

‐25

‐13

‐12

-810

-797

-13

Vård och omsorg om äldre

Finansförvaltningen
Verksamhetens nettokostnader
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Kommentarer till utfallet
Mer information om respektive styrelse/nämnd/
förvaltning finns i kapitlet Verksamhetsberättelser.
Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 810 mkr,
vilket överstiger budget för år 2018. Detta resulterar
i ett underskott på ‐13 mkr. I årets sista prognos
beräknades att underskottet skulle uppgå till
‐11 mkr.
Av finansförvaltningens underskott på ‐12 mkr avser
‐9 mkr underskott för flyktingverksamhet. Finans‐
förvaltningen har omfördelat intäkter till övriga
förvaltningar för att täcka underskott avseende
flyktingsverksamheten. Dessa underskott belastar
kommunens avsatta medel för flyktingverksamhet,
se balanskravsutredningen i kapitlet Förvaltningsberättelse.

Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning
samt finansiella poster
Skatteintäkter har minskat jämfört med vad som
budgeterats vilket ger ett underskott på ‐18 mkr.
Bidrag från utjämningssystemen och generella
statliga bidrag har ökat jämfört med budget vilket
ger ett överskott på 15 mkr.
Överskott jämfört med budget hänförbart till
finansiella poster uppgår till 2 mkr.

__________________________________________________________________

Investeringsredovisning
Investeringar redovisas i nedanstående tabell.
Belopp i miljoner kronor (mkr)

Bokslut

Budget

Avvikelse budget

0

0

0

14

18

4

Kommunstyrelsen ‐ integrations‐ och arbetsmarknadsförvaltningen

0

0

0

Barn‐ och utbildningsnämnden

3

4

1

19

26

7

Vård‐ och omsorgsnämnden

2

3

1

Överförmyndarnämnden

0

0

0

Total bruttoinvestering

38

51

13

Investeringsbidrag

‐1

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ‐ kommunstyrelseförvaltningen

Teknik‐ och fritidsnämnden i Säffle och Åmål

1

Anslutningsavgifter
Total nettoinvestering

37

Försäljning mark, byggnader och tekniska anläggningar

‐2

51

14

Försäljning maskiner och inventarier
Anskaffning fastigheter
Total investeringsredovisning

Kommentarer till utfallet
2018 års investeringsbudget uppgår till 51 mkr.
Investeringar har genomförts till ett belopp av
37 mkr.
Mer information om investeringar för respektive
styrelse/nämnd/förvaltning finns i kapitlet Verksamhetsberättelser.
Årsredovisning 2018, Åmåls kommun

Årsredovisning 2018, Åmåls kommun

35

Bland
investeringar
märks
renovering
av
kulturmagasinet, IT‐investeringar inom skolan,
fortsatt fiberutbyggnad och byte av VA ledningsnät
samt beläggningsarbeten inom teknik och fritid.
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Verksamhetsberättelser samt måluppfyllelse
Inledning
I nedanstående verksamhetsberättelser beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen för inriktningsmål och
nyckeltal som styr respektive styrelse/nämnds verksamhet utifrån Åmåls vision ‐ Sveriges mest gästvänliga stad.
Inriktningsmål
Inriktningsmålen har sin utgångspunkt i de
strategiska utvecklingsområden och strategiska
målen som kommunfullmäktige tog beslut om i
februari 2016.
Följande perspektiv ska genomsyra mål‐ och
resultatarbetet:
 välfärd och folkhälsa
 klimat och miljö
 demokrati och delaktighet

 Övriga nyckeltal och mått som används utgörs av
verksamhetens egen statistik, till exempel
Skolverkets Kommunblad som presenterar
nyckeltal över förskola, fritidshem, skola,
vuxenutbildning och annan pedagogisk verk‐
samhet.
 Vissa nyckeltal och mått som används utgörs av
en egen bedömning av resultat. För dessa
nyckeltal finns inga diagram presenterade.

Av kommunfullmäktige fastställda styrdokument
som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall
specifika nämndområden och förvaltningar ska alltid
beaktas.
Resultatet av måluppfyllelsen sammanfattas med
hjälp av följande färger:

Dessa färger beskriver att målet inte är uppnått, att
målet delvis är uppnått respektive att målet är
uppnått.
Nyckeltal
I arbetet med uppföljning av verksamheten används
olika typer av nyckeltal och mått som mäter
exempelvis resurser i verksamheten, utförda
aktiviteter/prestationer eller resultat i form av
effekter för den enskilde:
 Utveckling av nyckeltal från Kolada (Kommun‐
och landstingsdatabasen) sker kontinuerligt,
vilket kan innebära att det inte finns tillgängliga
data eller att utfall endast finns för ett år. Utfall
för respektive år redovisas när publicering har
skett. Jämförelse sker med Riket som i detta fall
motsvarar ett ovägt medelvärde och beskriver
värdet för en genomsnittlig kommun. Nyckeltal
som sammanställts i Kolada tydliggörs genom
följande ikon:
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Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen
Uppdrag
Kommunstyrelsen ansvarar för strategiska frågor
som rör hela kommunen och för den långsiktiga
planeringen.
Vidare
är
kommunstyrelsen
kommunens ledningsorgan med övergripande
ansvar för kommunens verksamheter och utveckling.
Kommunstyrelsen har det direkta ansvaret för
kommunens ekonomi och det övergripande ansvaret
över kommunens fastighetsbolag och fiberbolag
samt ska underrätta kommunfullmäktige om utveck‐
lingen i det kommunalförbund där kommunen är
medlem.
Utöver detta har kommunstyrelsen det operativa
verksamhetsansvaret för ett antal verksamheter.
Viktiga händelser
2018 är ett år som i mångt och mycket präglats av
Åmåls kommuns 375‐årsjubileum. Jubileet firades
under hela året med många aktiviteter som riktat sig
till medborgare och besökare i alla åldrar. Den
1 april, samma dag som drottning Kristina över‐
lämnade stadsprivilegierna 375 år tidigare, firades
födelsedagen med en teaterföreställning på torget
om Åmåls historia från år 1643 fram till år 2018 och
på kvällen bjöds inbjudna gäster från grann‐
kommuner, internationella samarbetspartners och
lokalsamhället på en middag. Andra välbesökta
aktiviteter har varit Hamnkalaset och Diggiloo.
Musikskolans jubileumskonsert med närmare 250
medverkande elever avslutade det fullspäckade
konsertåret, där Åmåls Big Band & Nisse Landgren på
Karlberg, Göteborgssymfonikernas jubileumskonsert
i Eventterminalen samt Augustifamiljens konsert
med musik från succéfilmen Fucking Åmål var några
av höjdpunkterna.
Fastigheten Bävern 6 (före detta HC eller Sjösidan)
blev under hösten 2017 utan hyresgäst. För
kommunens del var det prioriterat att finna en ny
hyresgäst som kunde ta vid inför den
evenemangsfyllda våren och sommaren. Restaurang‐
kedjan Harrys slog upp dörrarna under våren och
restaurangen har under sommaren varit mycket
välbesökt.
Dalslands historia har blivit bok. Författaren till
boken med den självförklarande titeln Dalslands
historia, Dick Harrisson, har varit i Åmål och föreläst
om ämnet under jubileumsåret. Han och kommunen
deltog i Dalslandsmontern vid Bokmässan i Göteborg
i september. En annan vinkling av arbetet med att
föreviga historien är e‐arkiv. Kommunen deltar i ett
projekt som syftar till att säkra kommunala
dokument digitalt till samtiden och eftervärlden.
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Åmåls kommuns första Naturvårdsprogram har
arbetats fram under år 2018. Programmet är ett
kunskaps‐ och planeringsunderlag som beskriver
vilka olika naturtyper som finns och hur vi på bästa
sätt kan ta till vara på de rika naturvärden vi har i
kommunen. Annat miljöstrategiskt arbete som
pågått under året är utveckling och restaurering av
forsnackar i Åmålsån, bekämpning av jätteloka,
kommunens engagemang kring rättvis handel och
etisk konsumtion samt omdiplomering som Fairtrade
City.
Arbetet med att utveckla centrum fortsätter, ett nytt
stadsmiljöprogram har tagits fram för centralorten.
Syftet är att göra Åmål mer tryggt, tillgängligt och
attraktivt för invånare såväl som besökare. Åmåls
kommun har varit en av sex kommuner som
samverkat i Interregprojektet, Urban Plats‐
innovation. Det treåriga projektet som avslutades
under hösten har gett kommunen mer kunskap om
hur centralorter kan utvecklas för att bli mer
attraktiva för både invånare och besökare och ligger
helt i linje med viljeinriktningen i stadsmiljö‐
programmet.
En EU‐finansierad förstudie pågår kring möjligheter
att utveckla skidanläggningen på Högheden och
Hanebols friluftsområde som cykeldestinationer
med syfte att utöka naturturismen.
Stadsnätets fiberutbyggnad är slutförd i hela
centralorten. Fiberföreningar på landsbygden slutför
byggnation av sina fibernät. Alla kommuninvånare
har därmed fått erbjudande om fiberanslutning,
vilket har varit en politisk satsning och prioritering.
Mycket av det internationella arbetet sker i projekt.
Under året har kommunen varit projektledare för
projektet bEUnique‐United in Diversity via EU‐
programmet Erasmus+ Ung och Aktiv. Ungdoms‐
utbyte genomfördes med partners från städerna
Tatabanya i Ungern och Heraklion i Grekland. Fokus
för projektet var demokratisk delaktighet, EU‐
identitet och förståelse för andra kulturer. Vård‐ och
omsorgsförvaltningen har stöttats i en projekt‐
ansökan för ett utvecklingsprojekt kring välfärds‐
teknik och etisk prövning. Projektet blev beviljat 2,4
miljoner kronor och ska drivas tillsammans med
kommunens partnerstad Dunhuang i Kina.
Åmåls kommun har fått fortsatt förtroende som
värdorganisation för Fyrbodals Europa Direkt‐kontor
under programperioden 2018‐2020. Åmåls kommun
har genom uppdrag från EU‐kommissionen sedan år
2005 drivit ett Europa Direkt‐kontor och sedan år
2009 har kontoret ansvar för hela Fyrbodals‐
regionen.
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Med finansiering från Statens kulturråd på 1,5
miljoner kronor inleddes projektet Stärkta Bibliotek i
Dalsland. Syftet är att profilera dalslandsbibliotekens
verksamheter som mer utåtriktade och tillgängliga.
Fokus ligger på insatser inom läsupplevelse och
digital delaktighet. En ny biblioteksplan för åren
2019‐2022 är antagen. Denna ligger till grund för det
arbete som bedrivs på kommunens bibliotek och för
det samarbete som sker mellan biblioteken.

Räddningstjänsten har inlett en översyn av sin
insatsledning vid större insatser. Detta med
anledning av dels de brister som framkom i
utredningen rörande den stora branden på
Västra Bangatan under år 2017 samt dels
regeringens utredning En effektivare kommunal
räddningstjänst (SOU 2018:54). Utökad samverkan
med grannkommuner samt ett större lednings‐
system ses som lösningar på detta.

Psykisk hälsa och suicidprevention har varit ett
prioriterat folkhälsoområde under år 2018. Flera
utbildningsinsatser har genomförts för personal
inom vård och omsorg samt skola. Ett annat
prioriterat område har varit ett bra bemötande av
HBTQ‐personer i kommunens olika verksamheter.
Trygga uppväxtvillkor, fullföljda studier, goda
levnadsvanor, drogförebyggande arbete och att
arbeta mot våld i nära relationer är andra viktiga
områden i kommunens folkhälsoarbete under år
2018.

Ekonomi
Driftbudget

Kvalitets‐ och förbättringsarbete är något som
ständigt ska prägla en förvaltnings arbete. Under år
2018 har stort fokus lagts på den interna
kvalitetsledningen, inte bara i kommunstyrelse‐
förvaltningen, utan i samtliga förvaltningar. En
visionsstyrningsmodell
som
knyter
samman
kommunens målarbete, ekonomiska styrning och
kvalitetsarbete har tagits fram, med målgruppen
medarbetare, förtroendevalda och invånare. Som en
del i utvecklingsarbetet har förvaltningen beskrivit
sina respektive grunduppdrag utifrån statlig, regional
och kommunal styrning.

Bokslut

Årsbudget

Avvikelse
budget

2100 Kommunstyrelsen

5 195

6 924

1 729

2101 Ledningsenhet

2 926

2 962

36

2102 Kanslienhet

4 713

5 151

438

2103 Ekonomienhet

9 705

9 649

‐56

12 368

12 591

223

2105 Förvaltningschef

890

1 000

110

2106 Räddningsenhet

12 026

11 813

‐213

2107 Personalenhet

10 472

10 458

‐14

2109 Tillväxtenhet

10 228

10 819

591

2110 Miljöenhet

3 439

4 237

798

2111 Kulturenhet

16 402

14 476

‐1 926

2112 Kostenhet

23 495

21 060

‐2 435

2113 ÅKAB
förvaltade fastigheter

2 575

3 616

1 041

2114 Utvecklingsenhet

2 612

2 493

‐119

Två enheter i förvaltningen var nominerade till
Åmåls kommuns arbetsmiljöpris. Överförmyndar‐
enheten tilldelades en första placering och
räddningstjänsten en andra plats. Detta är en fin
bekräftelse på att deras gedigna arbete för att uppnå
en bra arbetsmiljö har lyckats. Arbete märks också i
enheternas förmåga att kunna behålla och rekrytera
kompetent personal.

2115 Åmåls kommun
förvaltade fastigheter

‐256

‐296

‐40

2621 Östby gasledning

‐103

200

303

116 687

117 153

466

För förvaltningens del har det skett flera
omorganisationer. Från och med den 15 januari
2018 leds förvaltningen av en ny tjänst, för första
gången en förvaltningschef som inte är tillika
kommunchef. Kostenheten har under flera år ökat i
omfång både vad gäller antalet producerade
portioner och antalet anställda. Under år 2018 har
därför ledningsorganisationen förstärkts med en
måltidsutvecklare och tre köksmästare. Integrations‐
och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört
betydande minskning av sin organisation, vilket
medfört arbete för kommunstyrelseförvaltningens
personalenhet. Personalenheten har under hösten
haft många pensionsavgångar på lönekontoret. Tack
vare lyckad rekrytering och god introduktion har en
fungerande löneadministration kunnat säkerställas.
Årsredovisning 2018, Åmåls kommun

De största negativa avvikelserna hänförs till

Ansvarsenhet

2104 IT‐enhet

Summa, tkr

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar under år
2018 ett överskott på 0,5 miljoner kronor (mkr) i
jämförelse med budget.
 kulturenheten; som berör i huvudsak över‐
tagandet av Sagabiografen samt kostnader
kopplade till jubileumsåret, där antalet evene‐
mang, konserter och liknande inneburit extra
kostnader.
 Kostenheten; som avser underbudgeterade
kostnader för livsmedel samt ökade livsmedels‐
och personalkostnader under året.
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Investeringsbudget
Ansvar

Investeringsprojekt

Bokslut

Budget

Avvik.

Kommun‐
styrelsen

9302 Tekniskt
stöd, ledn.plats

250

228

‐22

9502 IT‐invest
fiberutbyggnad

1 500

1 500

0

9515 Profilering
Gamla staden

0

90

90

Ledningsenhet
IT‐enhet

8802 IT‐
investeringar
vård och omsorg

307

400

93

9444
Fiberutbyggnad
glesbygd

775

1 440

665

0

82

82

9760 IT‐invest.
förskola
9765 Två nya
serverhallar

Personalenhet

Tillväxtenhet

Investeringsprojekt

Miljöenhet

9813
Skötselåtgärder
naturreservat

Kulturenhet

Bokslut

Budget

Avvik.

0

200

200

3 671

3 364

‐307

9616 El Sistema

23

23

0

9770 Instrument
och inventarier

17

17

0

0

130

130

150

75

‐75

53

300

247

9817
Digitalisering
foto/arkiv

0

50

50

9818
Konsthallen,
montrar m.m.

10

90

80

243

275

32

75

70

‐5

246

0

‐246

0

100

100

232

200

‐32

0

300

300

12 641

17 581

4 940

8705
Kulturmagasinet
/Gamla kyrkan

9814
Bokskanner
9815 Historisk
skriftserie
9816 Byggnation
studierum

368

1 241

873

9801 IT‐invest.
förskola

93

150

57

9802 IT‐invest.
"en till en"

1 241

900

‐341

9803 IT‐invest.
grundskola

1 347

1 200

‐147

9804 IT‐invest.
gymnasieskola

645

700

55

0

500

500

9806 Utbyte IT‐
utrustning KSF

492

400

‐92

9807 IT‐
utrustning IAF

86

100

14

9808 IT‐utr.
etabl/grund

4

100

96

9781
Torgkiosken
ventilation

9809 IT‐utr.
gymvux/
uppdrag

24

76

9821 Omb
kylrum
Örnäsrest.

9506
Ombyggnad av
höjdfordon

12

70

58

9810 Ledningsbil

681

700

19

9811
Släckutrustning

68

50

‐18

9612 System
arvode gode
män

0

85

85

9812
Upphandling
PA‐system

28

2 236

2 208

9419 Stuga 1 o 2

0

65

65

9767 Arkivskåp,
arkivflytt

0

50

50

9805
Systemplattform

Räddningsenhet

Ansvar

100

9819 Instrument
m.m. musikskola
Kostenhet

9820
Köksutrustning

ÅKAB förvaltade
fastigheter

8709
Hornlyckan 1
9780 Marinan
omb. varmv.

Summa, tkr

Av 2018 års investeringsbudget på 17,6 mkr har
använts 12,6 mkr. Detta ger ett överskott på 5,0 mkr.
Överskottet är bland annat hänförbart till
investeringsprojekten upphandling PA‐system på
personalenheten samt nya serverhallar och
fiberutbyggnad på IT‐enheten.

Forts.
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Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad
Strategiskt utvecklingsområde:
Lärande och utveckling
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet
Inriktningsmål

Kommentar

Alla ska ges förutsättningar till en bra
ingång till arbetslivet, till exempel
genom gränsöverskridande utbildning
som sätter individens mål och
arbetsmarknadens behov i centrum.

Kommunstyrelseförvaltningen har inte lagt in några underliggande mål till detta
inriktningsmål.

Folkbildning och kulturella uttryck ska
ge inspiration till nytänkande.

Kommunstyrelseförvaltningen har arrangerat träffar för allmänheten, i syfte att
väcka intresse och höja kunskapsnivån inom ett antal olika områden. Som
exempel kan nämnas information om elbilar och möjligheter till finansiering av
laddstolpar, bokcirklar och läsfrämjande aktiviteter, utbildning i brandsäkerhet
och information om lagen om offentlig upphandling.
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar även med att höja kunskapsnivån hos
anställda i Åmåls kommun. Aktiviteter som genomförts är korta webb‐
utbildningar (nanoutbildningar) kring nya dataskyddsförordningen, utbildning i
interna IT‐system samt hjärt‐ och lungräddning. I folkhälsoarbetet har utbildning
i motiverande samtalsteknik genomförts tillsammans med personal från
resursenheten vid barn och utbildningsförvaltningen, med syfte att kunna
genomföra motiverande samtal med elever och få dessa att fullfölja sina studier.
Implementeringen av digitala utskick till politiska organ har pågått under några
år. 90 % av politikerna upplever de digitala utskicken som bättre än
pappersutskick.
Trots ökade informationsinsatser har man inte lyckats få fler elever att söka de
internationella stipendierna.

Strategiskt utvecklingsområde:
Livslång trygghet
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Inriktningsmål

Kommentar

Att med effektiva arbetsmarknads‐
insatser minska arbetslösheten där
fokus ska ligga på ungdomar samt
arbetslösa vårdnadshavare.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga underliggande mål kopplat till detta mål.

För att kunna skapa goda och
trygga förhållanden ska samverkan
ske internt i organisationen samt
externt med aktörer för frågan
viktiga områden.

Kommunstyrelseförvaltningen har lett och samordnat ett antal kommun‐
övergripande frågor. En av dessa är arbetet med den nya dataskyddslagstiftningen,
GDPR, som under hösten 2017 och våren 2018 varit i fokus för kommunen. Ett
externt dataskyddsombud har upphandlats, som granskar det arbete som utförts
hittills och ger stöd och råd inför fortsatt arbete.
Ett annat område är upphandling och inköp. En grupp är tillsatt som ska se över
kommunens interna riktlinjer och tillämpningsanvisningar. Syftet är att förbättra de
anställdas kunskapsnivå om upphandling, avtal och därmed öka avtalstroheten.
Mer direkt kopplat till trygghet är räddningstjänstens arbete med införande av
förlarmering för att korta ned responstiden. Syftet med ett förlarm är att fortare få
räddningstjänsten på plats, eftersom varje minut i inledningsskedet av en
räddningsinsats spelar stor roll. Redan nu ser man att responstiden minskar till följd
av förlarm. Under år 2019 planeras en offensiv enhet för att ytterligare förkorta
responstiden.
Arbetsgrupperna Trygg Åmål och Centrumgruppen arbetar för ökad trygghet i Åmål
och med en utveckling av centrum enligt intentioner i det reviderade
stadsmiljöprogrammet. För att öka trygghet och ordningshållningen i centrum har
ordningsvakter patrullerat centrum under helgerna, vilket upplevs ha haft positiv
effekt. Interregprojektet Urban platsinnovation har också som syfte att öka
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Inriktningsmål

Kommentar
kunskapen kring utveckling av centralorten.
Ekonomienheten jobbar kontinuerligt med att säkerställa och utveckla kommunens
ekonomiska processer. Varje år kartläggs ett antal processer i form av Lean‐projekt.
Under år 2018 har fem processer kartlagts och förtydligats under året.

All samhällsplanering i Åmål ska
präglas av gemensamt engagemang
för att nå social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet.

Under år 2018 har ett stort fokus lagts på kvalitets‐ och förbättringsarbete. Arbete
har gjorts i samtliga förvaltningar under ledning av kommunstyrelsens förvaltning.
Bland annat har en tillämpningsinstruktion gällande visionsstyrningsmodellen tagits
fram ‐ ett dokument som klargör hur politiska mål och statlig/regional styrning
omsätts i verklighet och senare följs upp. Utveckling och implementering av
styrmodellen pågår i förvaltningarna. Som en del i arbetet har enheterna beskrivit
sina respektive grunduppdrag utifrån statlig, regional och kommunal styrning.
Dessutom har verksamheterna fortsatt eller påbörjat arbete med att beskriva sina
processer inom ramen för grunduppdraget. Parallellt har ett utvecklingsarbete av
kommunens digitala ledningssystem pågått.
Kostenheten trädde under år 2018 in i ett nytt livsmedelsavtal, vilket lett till fler
ekologiska, närproducerade och svenska livsmedel.
Ett nytt stadsmiljöprogram har tagits fram för centralorten. Syftet är att göra Åmål
mer tryggt, tillgängligt och attraktivt för invånare såväl som besökare.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
(År)

Kommentar
I Åmål var valdeltagande 83 %. Detta är en ökning med 3 % sedan förra valet, vilket tyder på en hög tilltro till demokratin och
möjligheterna att påverka.

Strategiskt utvecklingsområde:
Företagsamhet och kreativitet
Strategiskt mål:
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda
förutsättningar och stimulera kreativa idéer
Inriktningsmål

Kommentar

Åmåls kommun ska aktivt verka för att
skapa goda förutsättningar för tillväxt
och utveckling för både individer och
näringsliv.

Stadsnätets fiberutbyggnad är slutförd i hela centralorten. Fiberföreningar på
landsbygden slutför byggnation av sina fibernät. Alla kommuninvånare har
därmed fått erbjudande om fiberanslutning, vilket har varit en politisk satsning
och prioritering.
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Inriktningsmål

Kommentar
Personalenheten har under året deltagit i arbetsmarknadsmässor i syfte att
marknadsföra Åmåls kommun samt att skapa ett intresse kring Åmåls kommun
som arbetsgivare. Årets HR‐event i Åmål hade också temat kompetens‐
försörjning och arbetsmarknad.
Inom personalområdet har en medarbetarenkät genomförts under året. Det
totala indexet på enkäten uppgår till 82 %, vilket är ett gott betyg från
medarbetarna gällande motivation, ledarskap och styrning.
Insatser kopplade till rehabilitering, delaktighet och andra hälsofrämjande
insatser riktade till chefer, arbetstagarorganisationer och medarbetare
prioriteras löpande under året. Nämnas kan programmet Hållbart arbetsliv som
personalenheten arbetat med och sjösatt under hösten. Programmet riktar sig
till medarbetare som riskerar längre sjukskrivning. Rehabiliteringsprocessen i
Åmåls kommun med tillhörande stöddokument samt kommunens alkohol‐ och
drogpolicy har reviderats och uppdaterats.

För att möta framtida behov och
utvecklingstendenser, måste stor
flexibilitet och god omvärldsorientering ‐
både nationellt och internationellt ‐
prägla detta arbete.

Ingen enhet i förvaltningen har valt att koppla mål, nyckeltal eller aktiviteter
mot detta inriktningsmål. Däremot har förvaltningen arbetat i inriktningsmålets
anda. Som exempel kan nämnas deltagande i Interregprojekt gällande
utveckling av stadskärnan, projekt gällande ökad besöksnäring samt projekt
med Kina.

Strategiskt utvecklingsområde:
Kultur och rekreation
Strategiskt mål:
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus
Inriktningsmål

Kommentar

Kommunen ska vara ledande inom
kultur‐ och turismområdet och berika
fritiden för både invånare och
besökare. Detta ska ske i samverkan
med föreningslivet.

Åmåls 375‐årsjubileum har firats genom ett omfattande program. Old Ships Race,
Diggiloo, konserter och jubileumsmiddag på äldreboenden är några exempel på
aktiviteter som genomförts under året. Än så länge finns ingen färdig statistik (t.ex.
handelsindex och antal övernattningar) som visar om detta bidragit till ökad
omsättning hos näringslivet i Åmåls kommun. Responsen från Åmålsborna och
besökare har varit tydlig ‐ kommunens 375‐årsfirande var uppskattat!
Renoveringen av Kulturmagasinet, etapp 1, är slutförd, vilket skapar möjligheter
för evenemang i lokalen året om.
Förvaltningen har deltagit i projektet Kulturskolan på väg, vilket har inneburit att
drygt 100 barn har fått möjlighet att prova på teater, gatukonst, slöjd, smide, foto
med mera.
En EU‐finansierad förstudie pågår kring möjligheter att utveckla skidanläggningen
på Högheden och Hanebols friluftsområde som cykeldestination med syfte att
utöka naturturismen.
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Kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
Uppdrag
Integrations‐ och arbetsmarknadsförvaltningen ska
arbeta för att sänka arbetslösheten och minska
kostnaderna för försörjningsstöd. Berörda personer
ska i högre omfattning slussas ut på den reguljära
arbetsmarknaden. Samtliga kommunens aktiviteter
och projekt inom det arbetsmarknadspolitiska
området ska hanteras av integrations‐ och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Förvaltningens ansvarsområden
 Vuxenutbildning, svenska för invandrare samt
yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesut‐
bildningar och annan eftergymnasial utbildning.
Ansvaret innefattar även ansvar för studie‐ och
yrkesvägledning för vuxna.
 Kommunens arbetsmarknadsåtgärder ‐ insatser
och all samordning av dessa.
 Samordningsansvar för kommunens flykting‐
mottagning.
 Samhällsorientering enligt lagen om etablerings‐
insatser för vissa nyanlända invandrare.
 Myndighetsutövning, budget och hantering av
ekonomiskt bistånd samt budget‐ och
skuldrådgivning.
 Kommunens hem för vård eller boende (HVB‐
hem) avseende både ensamkommande ungdom‐
ar med uppehållstillstånd och de som är i asyl‐
processen, till och med den 31 maj 2018.
 Etableringssamordning enligt lag om etablerings‐
insatser för vissa nyanlända invandrare.
 Övergripande frågor avseende Åmåls kommuns
flyktingmottagande och integration.
Viktiga händelser
Enheten för ensamkommande ungdomar
En omstrukturering av verksamheten har
genomförts under de första månaderna 2018 på
grund av minskad volym och förändrade ekonomiska
förutsättningar. Från den 1 juni 2018 är verk‐
samheten
organiserad
inom
individ‐
och
familjeomsorgen (IFO) i vård‐ och omsorgs‐
förvaltningen.
Enheten för arbete och etablering
Enheten har under 2018 inte haft några
kommunanvisningar från Migrationsverket. Inflödet
på ekonomiskt bistånd har dominerats av
anhöriginvandring/‐anknytning, egeninflyttning samt
de personer som avslutar Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag utan egen försörjning.
Några av de stora utmaningarna, vad gäller
uppdraget, har varit att ta tillvara på och utveckla
kompetensen bland nyanlända akademiker, att
behålla den viktiga arbetskraften i vår kommun samt
att rusta de personer som står längst från

arbetsmarknaden att närma sig ett reguljärt arbete.
Via Jobbcentrums insats Workplace Åmål, som
delfinansieras av länsstyrelsen, har enheten försökt
att på ett effektivt sätt arbetsplatsintroducera
nyanlända i ett tidigt skede. Genom att matcha
kompetent arbetskraft mot en kompetent och
relevant profession inom kommunen och utbilda
såväl handledare som arbetstagare i svensk
arbetsrätt, arbetshistoria och handledarskap har
verksamheten försökt att lyckas behålla viktig
arbetskraft i Åmåls kommun och skapa en så bra
integration som möjligt. Under år 2018 har över 50
nyanlända varit aktiva inom insatsen varav de allra
flesta är och har varit anställda via en extratjänst.

Extratjänst är ett ekonomiskt stöd från
Arbetsförmedlingen för anställning av nyanlända
eller personer som sedan länge har deltagit i jobboch utvecklingsgarantin.
Under hösten 2017 startades ett ungdomsteam med
representanter från Jobbcentrum, IFO, samt Arbets‐
förmedlingen för att kartlägga och aktivt arbeta med
målgruppen unga arbetslösa. Young Innovation Hub
har till en början varit samordnande och teamet har
träffats två gånger i veckan med såväl öppen
verksamhet för unga som ett mer strategiskt forum
för att verkligen ta tag i frågan om unga och
utanförskap. Tillsammans med ungdoms‐ och
vuxencentralen på IFO delar man lokaler på Husets
ungdomsgård för en öppen mottagning för
ungdomar och tanken är att föra samman samtliga
verksamheter som arbetar med målgruppen.
Enheten ska tillsammans med andra aktörer kunna
erbjuda ett brett utbud med allt från
lågtröskelaktivitet till entreprenöriella aktiviteter.
Under år 2018 har, genom ungdomsteamet, ett
kartläggningsarbete med tjänstedesign som metod
påbörjats med finansiering av Samordnings‐
förbundet, BÅD‐ESÅ. Detta arbete kommer att
fortsätta under 2019 med finansiering från
Myndigheten för ungdoms‐ och civilsamhällesfrågor
och Samordningsförbundet.
Verksamheten för utsluss av ensamkommande
ungdomar har under 2018 upphört på grund av
kraftigt minskat underlag. Detta har resulterat i att
tre personer har sagts upp från sina tjänster på
grund av arbetsbrist.
Efter politiskt beslut om upphörande av
stationsvärdar 2019 har en person blivit uppsagd
från sin tjänst på grund av arbetsbrist. Verk‐
samheten kommer att upphöra helt vid årsskiftet
2018/19.
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Åmåls kommun har under sommaren 2018 erbjudit
feriepraktik till ungdomar som går ut årskurs 8 och 9
på högstadiet, första och andra året på gymnasiet
eller studerar på något av introduktionsprogrammen
på Karlbergsgymnasiet. Praktikplatserna var förlagda
på kommunala förvaltningar samt i föreningar i
Åmåls kommun och har samordnats av enheten för
arbete och etablering. Under år 2018 har totalt 265
ungdomar genomfört feriepraktik.
Enheten för utveckling och samhällsuppdrag
Enheten är en viktig aktör på Åmåls kommuns
arbetsmarknad. Enheten medverkar till att stärka
arbetssökande åmålsbors möjligheter till arbete och
studier samt bidrar till att de av egen kraft, eller med
hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande.
Enhetens verksamheter fokuserar på rehabilitering,
aktivering, kompetenspåbyggnad, sysselsättning och
utveckling till arbetssökande. Enheten förbereder
personer med ekonomiskt bistånd så att de ska
kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller få
sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller
studier. Inom enheten erbjuds arbetsprövnings‐
platser med utrymme för att ta hänsyn till varje
individs unika behov.
Under år 2018 har mycket fokus ägnats åt att
effektivisera och få bättre målstyrning samt ha en
högre kvalitet på insatserna. Genom att effektivisera
minskas risken för inlåsningseffekt i arbets‐
marknadsinsatserna och således närmar individer sig
snabbare egen försörjning samt möjliggör att fler
personer kan ta del av insatserna. Enheten har även
utökat sin samverkan med andra delar av
kommunen vilket har resulterat i att fler personer
har gjort en stegförflyttning mot arbete eller studier.
Enheten har ingått i ungdomsteamet genom
arbetskonsulenten. Omstrukturering i verksamheten
har genomförts på grund av den ekonomiska
situationen med underskott i verksamheten.
Anpassning har gjorts genom personalminskningar.
Verksamheten Samverket har under år 2018
anordnat internationella frivilligdagen samt en
pensionärsdag. Samverket har fortsatt att arbeta
med aktiviteter för äldre kommuninvånare samt
varit aktivt i sitt integrationsarbete. Det har även
påbörjats en effektivisering av Samverkets
aktiviteter för att på så sätt möta utmaningar och
förvaltningens övergripande mål. Utmaningar för
enheten är antalet nyanlända som trots två år i
etablering står långt från arbetsmarknaden.
Enheten kan se att antalet individer med psykisk
ohälsa ökar vilket bidrar till att det finns behov av
ökad personalkompetens i socialt arbete.
Enheten har genomfört en fordonsupphandling. De
sista fordonen levererades under hösten 2018.
Fordonsflottan har utökat antalet elfordon vilket
föranlett att enheten aktivt har deltagit i samverkan
Årsredovisning 2018, Åmåls kommun
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gällande infrastruktur för laddstolpar. Enheten har
tillsammans med tillväxtenheten haft en ”laddkväll”
där kommuninvånare var inbjudna för att diskutera
möjliga platser för laddstolpar och även få en bild
över näringslivets behov och vilja av att sätta upp
laddstolpar. Detta har resulterat i att kommunen
kommer att ha fler laddstolpar för kommunens
fordonsflotta. Ytterligare ett steg har tagits mot en
fossilfri fordonsflotta utifrån Fyrbodals budkavle om
fossiloberoende fordonsflotta år 2030.
Totalt i verksamheten har kontinuerligt 25 till 30
individer tagit del av enhetens insatser. Även
extratjänster har kunnat erbjudas inom enhetens
verksamheter.
Vuxnas lärande och kompetens
Vuxnas lärande och kompetens består av två
enheter; rektorsområde etablering och grund samt
rektorsområde gymvux och uppdrag. Under år 2018
har enheterna fortsatt haft fokus på utveckling av
yrkesutbildningar som leder till arbete samt
individanpassning av SFI (svenska för invandrare)
med fokus på vidareutbildning utifrån kompetens/
talang/intresse med självförsörjning.
Ett annat område enheterna jobbat mycket med att
utveckla har varit att göra studier hos vuxen‐
utbildningen mer flexibla via digitala verktyg för att
nå nya målgrupper, där utbildningen nu erbjuds via
semi‐distans. Något som påverkat organisationen i
hög utsträckning är flytten till nya lokaler under
hösten och organisation av verksamheten utifrån
detta. Verksamheten var i gång i de nya lokalerna i
mitten av september 2018. Banteknikutbildningen
har certifierats av Trafikverket under våren 2018.
Vuxnas lärande och kompetens har i stort mött de
uppsatta målsättningarna under året.
Under år 2018 har följande kurser/utbildningar
genomförts på enheterna:
 grundläggande nivå och gymnasienivå
 särskild utbildning för vuxna
 SFI‐utbildning
 samhällsorientering
 banteknikutbildning
 vård‐ och omsorgsutbildning (undersköterske‐
utbildning)
 vård‐ och omsorgsutbildning ‐ Trainee
 uppdragsutbildning för barn‐ och utbildnings‐
förvaltningen i Åmåls kommun
 VVS‐utbildning, via Yrkesvux Dalsland
 svetsutbildning ‐ Lärling
 städutbildning
 högskolan på hemmaplan (bland annat
lärarutbildningar på Karlstads universitet).
Under 2018 har verksamheterna haft 836 elever.
Kursutbudet sker utifrån ett individstyrt perspektiv
och vägledning sker med samtliga sökande. I sam‐
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verkan med övriga dalslandskommuner och andra
utbildningsanordnare kan fler individuella önskemål
tillgodoses. Genom samarbetsavtal med externa
utbildningsaktörer erbjuds ett femtiotal kurser via
distansstudier.
Kursutbudet för Högskolan på hemmaplan fastställs
av respektive högskola/universitet efter samråd med
kommunerna. För närvarande genomförs fyra
lärarutbildningar på distans via telebilduppkoppling
mot Karlstads universitet. 65 personer läser via
högskolor runt om i landet och får service via
vuxenutbildningen.
Ekonomi
Driftbudget
Bokslut

Årsbudget

Avvikelse
budget

445

965

520

23 079

24 620

1 541

2212 Enheten
utveckling/samhällsuppdrag

4 650

3 868

-782

2221 Vux etablering och
grund

2 233

2 040

-193

2222 Vux gymvux och
uppdrag

6 996

7 350

354

Summa, tkr

37 403

38 843

1 440

Ansvarsenhet
220 IAF stab
2211 Enheten arbete och
etablering

Investeringsbudget
Ansvar

Investeringsprojekt

Bokslut

Budget

Avvik.

Enheten
utveckling/
samh.uppdrag

8706 Bilpool
renov. tvätthall

0

35

35

9822 Inv. yttre
hemtjänst

45

60

15

9823
Kassasystem till
Returen

22

25

4

9824
Hjärtstartare

0

25

25

9785
Arbetsplatsmöbler

50

50

0

9825
Arbetsplatsmöbler

26

35

9

9786
Skolmöbler

0

12

12

143

242

100

Vux etablering
och grund

Vux gymvux
och uppdrag
Summa, tkr

Budget för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen uppgick till 38,8 miljoner kronor (mkr).
I den sista prognosen per den 30 november 2018
beräknades en avvikelse på +1,2 mkr jämfört med
budget. Det verkliga utfallet slutar på en avvikelse på
+1,4 mkr.
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Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad
Strategiskt utvecklingsområde:
Lärande och utveckling
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet
Inriktningsmål

Kommentar

Alla ska ges förutsättningar till en bra
ingång till arbetslivet, till exempel genom
gränsöverskridande utbildning som sätter
individens mål och arbetsmarknadens
behov i centrum.

Vuxenutbildningen har i hög utsträckning utvecklat arbetet med att främja
lärande, kompetensutveckling och att stödja människor att uppnå
självförsörjning. Fokus har under år 2018 varit yrkesutbildningar anpassade till
arbetsmarknadens behov och som leder till arbete som till exempel banteknik,
svets och undersköterska. En ökad flexibilitet samt individanpassning av SFI
(svenska för invandrare) har även varit prioriterat för att förbättra
studieresultaten. Bland annat har man inlett samverkan med Dalslands
folkhögskola för att skapa ytterligare förutsättningar för kommunens invånare
att nå självförsörjning.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
Andel studerande med betyg F efter avslutade kurser på grundläggande vuxenutbildning

Kommentar
Efter våren och hösten 2018 fanns inga F-betyg registrerade.
Andel studerande med betyg F efter avslutade kurser på SFI

Kommentar
Efter våren och hösten 2018 fanns inga F-betyg registrerade.
Andelen avbrott på grundläggande vuxenutbildning
(Tertial variant T)

Kommentar
Efter hösten 2018 uppgick andelen avbrott till 8 %, att jämföras med målvärdet på 30 %.
Andelen avbrott på SFI
(Tertial variant T)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Efter hösten 2018 uppgick andelen avbrott till 17 %, att jämföras med målvärdet på 30 %. Ökningen jämfört med tertial 2 kan
härledas till Arbetsförmedlingens placeringar på folkhögskolans etableringskurs.
Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som efter kursslut kommer ut i självförsörjning via arbete/vidare studier.
(Halvår H)

.
Kommentar
Mätningen av andelen studerande som går vidare till studier eller arbete mäts i september och rapporteras i december för de
som avslutade studier vid vuxenutbildningen i juni 2018. Det är en fördröjning av resultatet för att kunna se vad de studerande
går vidare till.
Andel avbrott på teoretiska gymnasiala kurser
(Tertial variant T)

Forts.

Årsredovisning 2018, Åmåls kommun
Årsredovisning 2018, Åmåls kommun 										

49(100)
49

Nyckeltal
Kommentar
Vi ser en minskning i andelen avbrott och arbetar med bättre rutiner för elevuppföljning. Vi har 26 % avbrott jämfört med
målvärdet 20 %.
Andelen avbrott på yrkesinriktade gymnasiala kurser
(Tertial variant T)

Kommentar
Relativt få (7 %) avbryter sina yrkesinriktade kurser. De studerande har ett tydligt mål och ser möjligheter till
arbete/försörjning.
Andelen avbrott på kurser som genomförs av externa utbildningsaktörer
(Tertial variant T)

Kommentar
Främst avbrott inom ämnena fysik och kemi har konstaterats. Dessa smalare kurser har inte lärare på plats utan endast
distansstudier erbjudes, vilket påverkar resultatet.
Andelen kursdeltagare som inte uppnår godkänt betyg (som får betyg F) på teoretiska gymnasiala kurser

Kommentar
Inga kursdeltagare har fått betyget F. Vi ser att de som inte uppnår ett godkänt betyg fortsätter kurs och uppnår godkänt betyg.
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Nyckeltal
Andelen kursdeltagare som inte uppnår godkänt betyg (som får betyg F) på yrkesinriktade gymnasiala kurser

Kommentar
Inga kursdeltagare har fått betyget F. Vi ser att de som inte uppnår ett godkänt betyg fortsätter kurs och uppnår godkänt betyg.
Andelen kursdeltagare som inte uppnår godkänt betyg (som får betyg F) på gymnasiala kurser som genomförts genom
externa utbildningsaktörer
(Tertial variant T)

Kommentar
Inga kursdeltagare har fått betyget F.

Strategiskt utvecklingsområde:
Livslång trygghet
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Inriktningsmål

Kommentar

Att med effektiva
arbetsmarknadsinsatser minska
arbetslösheten där fokus ska ligga på
ungdomar samt arbetslösa
vårdnadshavare.

Andelen personer som är öppet arbetslösa och sökande i program har minskat
med cirka 7 % vid en jämförelse mellan december 2018 och december 2017.
Vad gäller ungdomar (18-24 år) så är motsvarande minskning cirka 15 %. Trots
den förbättrade situationen är arbetslösheten för både vuxna och ungdomar
på en hög nivå i jämförelse med andra kommuner och riket.
Forts.
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Inriktningsmål

Kommentar
Ett processarbete är startat för att tydliggöra och synliggöra de insatser som
idag anses som effektiva och vad som behöver utvecklas i framtiden samt att
samverkan har utökats med andra myndigheter och internt inom förvaltningens verksamheter samt inom kommunen. Utvecklingscenter har
effektiviserat sina insatser för att kunna ta emot fler deltagare med tydligare
syfte och resultat.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
(År)

Kommentar
Nyckeltalet mäter indirekt hur personer med försörjningsstöd kommer ut i egen försörjning.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
(År)

Kommentar
Åmål redovisar siffror från både Jobbcentrum och Utvecklingscenter vilket blir missvisande för att synliggöra effekten av
arbetet med att få ut personer i egen försörjning vid en jämförelse med andra kommuner. De personer som utgör tid på
Utvecklingscenter gör det inte i direkt syfte att nå egen försörjning utan för att arbetsprövas och stärkas. Efter dialog med SKL
ska detta mått framöver enbart redovisa Jobbcentrums resultat.
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Inriktningsmål
All
samhällsplanering
i Åmål ska präglas
av gemensamt
engagemang för
att nå social,
ekonomisk och
ekologisk
hållbarhet.

Kommentar
Förvaltningen genomförde bilupphandling för kommunens fordon under år 2018 vilket innebar en
utökning av antalet elfordon. Förvaltningen har aktivt deltagit i samverkan gällande infrastruktur
(laddstolpar).
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl. MFS, %.
(År)

Kommentar
Förvaltningen har genomfört en ny upphandling av fordonsflottan. Ny regel gällande miljöbilar har införts den 1 juli 2018, vilket
innebär att andelen miljöbilar minskar. Förväntad andel miljöbilar väntas ändå vara 54 % av fordonsflottan.

Strategiskt utvecklingsområde:
Företagsamhet och kreativitet
Strategiskt mål:
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda
förutsättningar och stimulera kreativa idéer
Inriktningsmål

Kommentar

Åmåls kommun ska aktivt verka
för att skapa goda
förutsättningar för tillväxt och
utveckling för både individer och
näringsliv.

Under året har samverkan skett med Industriföreningen där vuxenutbildningen
marknadsfört deltagarnas kompetenser samt vilket stöd som kan erbjudas på
arbetsplatserna. Svetsutbildningen är exempel på utbildning som skett i nära
samverkan med det lokala näringslivet. Dialog har även påbörjats med näringslivet
gällande andra yrkesutbildningar som inriktar sig mot industrin. Vad gäller
vårdutbildning har samverkan påbörjats med övriga kommuner i Fyrbodal där man
under år 2019 ska ingå i ett gemensamt omvårdnadscollege.
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Övriga nyckeltal som styrelsen/nämnden följer (kommun- och landstingsdatabasen Kolada)
Utfall
2017

Riket
2017

Utfall
2016

Riket
2016

Nettokostnad vuxenutbildning,
kronor per invånare 20-64 år
Kolada: N18101

1 450

913

1 279

831

Kostnad ekonomiskt bistånd, kronor per invånare
Kolada: N31001

1 373

1 096

1 191

1 067

Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kronor per invånare
Kolada: N31002

1 041

753

933

752

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt
bistånd, andel (%) av bef.
Kolada: N31807

7,2

4,2

Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år
Kolada: N31811

5,1

5,7

Övriga nyckeltal

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)
Kolada: U31804
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder,
kronor per invånare
Kolada: N40011
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Utfall
2018

Riket
2018

13

9

14

9

1 048

478

993

461
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Bygg- och miljönämnden
Uppdrag
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens
myndighetsutövande uppgifter inom byggnadsfrågor, naturvård, miljö- och hälsoskydd, strandskydd samt livsmedel.
Huvuddelen av det myndighetsutövande arbetet
som nämnden ägnar sig åt utgörs av prövning och
tillsyn enligt regelverket i miljöbalken, livsmedelslagen samt plan- och bygglagen. Prövning innebär en
granskning av planerade projekt/verksamheter
medan tillsyn innebär en kontroll av befintliga
verksamheter och anläggningar.
Inom miljöenhetens handläggningsansvar har
arbetsområdet delats in i undergrupperna avfallshantering, enskilda avlopp, förorenad mark,
hälsoskydd, IT, kemiska produkter, kvalitets- och
miljöledning, livsmedel och dricksvatten, miljöskydd,
miljöövervakning, naturvård och samhällsplanering
samt strategiskt miljö- och energiarbete. Enhetens
arbete planeras och struktureras varje år i en
tillsynsplan som antas av nämnden.
Tillväxtenhetens ansvarsområde delas in i bygg-,
mark-, rivningslov samt tillsyn och åtgärder som är
anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.
Viktiga händelser
Inom plan- och bygglovsverksamheten har en
mindre organisationsförändring genomförts under
året i och med att en planingenjör och en bygglovshandläggare har ersatts av en plan- och bygglovsingenjör.

Åmåls kommun har deltagit i servicemätningen
Löpande Insikt under 2018 och då undersökningen
avser myndighetsärenden har miljöenheten rapporterat in underlag varannan månad.
Uppdrag från kommunstyrelsen vad gäller arbete
med Åtaganden inom regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2017–2020 har tagit mer tid i anspråk än
vad som beräknats, vilket har tagit tid från
miljöbalkstillsynen. Oplanerade uppdrag från
kommunstyrelsen som inte rör miljöenhetens arbete
för bygg- och miljönämnden påverkar tid som finns
till förfogande för myndighetsutövning.
Miljöenheten saknar administrativt stöd och detta
påverkar enhetens tillgängliga tid för tillsyn, kontroll
och rådgivning inom både miljöbalkens- och
livsmedelslagstiftningens område. Speciellt märkbart
har det blivit under år 2018 då enheten inte varit
fullt bemannad.
Ekonomi
Driftbudget
Ansvarsenhet

Bokslut

Årsbudget

Avvikelse
budget

3 BYGG- OCH
MILJÖNÄMND

144

152

8

Summa, tkr

144

152

8

Bygg- och miljönämndens kostnader utgörs av
arvoden och ersättningar i samband med nämndens
sammanträden.

Vid miljöenheten har det under år 2018 skett en del
personalförändringar, vilka har påverkat enhetens
arbete. Den förre miljöchefen slutade sin tjänst i
april och förste miljö- och hälsoskyddsinspektör gick
in som tillförordnad miljöchef i sex månader. Till
följd av detta gjordes en del omfördelning i
arbetsuppgifter för att klara de mest primära
arbetsuppgifterna. Ny miljöchef tillträdde i oktober.
Vikarie har tagits in för föräldraledig inspektör med
ansvar för livsmedelskontrollen och det har medfört
att livsmedelskontrollen flutit på bra under året.
Implementering av det nya objekts- och
ärendehanteringssystemet har, som förutsagts, tagit
mycket tid i anspråk.
I slutet av oktober utförde Länsstyrelsen i Västra
Götaland revision av nämndens tillsyn och kontroll
inom miljöbalkens- och livsmedelslagstiftningens
område. Arbetet med uppföljning och åtgärder
utifrån de brister som noterades vid revisionen
kommer kräva mycket tid under år 2019.
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Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad
Strategiskt utvecklingsområde:
Lärande och utveckling
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet
Inriktningsmål

Kommentar

Fokus inom bygg- och miljönämndens
verksamhetsutveckling ska ligga på samverkan
med interna och externa aktörer. Detta för att
främja intern fortbildning och erbjuda
kommuninvånarna relevant information
rörande nämndens ansvarsområden.

Miljöenheten
Miljöenheten har under året arbetat i linje med nämndens
inriktningsmål. Genom samverkan med andra har enheten utvecklat
verksamheten positivt (mallar/rutiner/arbetssätt) och främjat fortbildning internt. Arbete med hemsidan har bidragit till att erbjuda
kommuninvånarna relevant information rörande nämndens ansvarsområde.
Tillväxtenheten
Tillväxtenheten har under det gångna året arbetat utifrån bygg- och
miljönämndens inriktningsmål med samverkan mellan interna och
externa aktörer. Enheten har också ett tätt samarbete med
miljöenheten främst vad gäller strandskyddat område men även i
tillsynsärenden. Utbildning har skett i samråd med Byggsamverkan i
Väst. Hemsidan har uppdaterats med nya lagar enligt plan- och
bygglagen och tider då personalen är anträffbar.

Strategiskt utvecklingsområde:
Livslång trygghet
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Inriktningsmål

Kommentar

Bygg- och miljönämnden ska bedriva en
rättssäker verksamhet med målet att nå social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Miljöenheten
Miljöenheten arbetar ständigt med att öka kompetensen hos sina
medarbetare inom detta område. Genom att ha uppdaterade rutiner
och instruktioner samt mallar ökar rättssäkerheten.
Självfinansieringsgraden behöver ökas.
Tillväxtenheten
Tillväxtenheten styrs av plan-och bygglagen samt av Boverkets
byggregler. Personalen genomgår fortlöpande kurser och
föreläsningar i samarbete med Byggsamverkan i Väst för att höja
kompetensen och rättsäkerheten.
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Strategiskt utvecklingsområde:
Företagsamhet och kreativitet
Strategiskt mål:
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda
förutsättningar och stimulera kreativa idéer
Inriktningsmål

Kommentar

Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning ska
präglas av ett hjälpsamt, sakligt, effektivt och
professionellt bemötande.

Miljöenheten
Miljöenheten har arbetat i riktning mot inriktningsmålet och
enhetens arbete genomsyras av kundperspektivet där professionellt
bemötande är grunden. Miljöenheten har som mål att enklare
ärenden ska vara färdigbehandlade inom sex veckor och det målet
uppnås under år 2018. Miljöenheten siktar även på att bekräfta
inkomna ärenden inom en vecka så att kunden får snabb
återkoppling och vet att ärendet har registrerats.
Tillväxtenheten
Tillväxtenheten ger allmänheten, företagare och besökare ett trevligt
och hjälpande bemötande. Bygglov hanteras skyndsamt i enlighet
med plan- och bygglagen. Ett bygglov eller anmälningspliktiga
åtgärder får inte ta längre tid än tio veckor från den dagen då
ansökan är komplett. Ett normalt bygglov bereds inom en till två
veckor.

Strategiskt utvecklingsområde:
Kultur och rekreation
Strategiskt mål:
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus
Inriktningsmål

Kommentar

Bygg- och miljönämnden ska, genom sitt
myndighetsarbete med prövning och tillsyn,
värna mark-, vatten- och luftkvalitet, människors
hälsa samt byggnaders utseende och kvalitet.

Miljöenheten
Miljöenheten bidrar i sitt dagliga arbete till att värna om mark-, vattenoch luftkvalitet, vilket utgör grunden för människors hälsa. Dessa
aspekter beaktas alltid när ett ärende handläggs inom enheten.
Nämnden har beslutat om långsiktiga mål och det är viktigt att inte
tappa fart när resurserna är begränsade. Verksamheten styrs dock av
inkommande ärenden och uppsökande tillsyn kan då behöva
nedprioriteras.
Tillväxtenheten
Vid nybyggnation eller ändrad användning ställer tillväxtenheten
myndighetskrav på luftkvalitet, brandsäkerhet och tillgänglighet i
bostäder och lokaler i enlighet med plan- och bygglagen samt Boverkets
bygg- och brandregler. Stor vikt läggs på att bevara och skydda
kulturhistoriska byggnader.
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Barn- och utbildningsnämnden
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente.
Enligt reglementet ska barn- och utbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende
följande verksamheter:











barnomsorg
skolbarnomsorg
förskoleklass
grundskola
särskola
gymnasieskola
gymnasiesärskola
skolskjuts
skolhälsovård
ungdomsverksamheten Huset.

Både statlig och kommunal styrning ska beaktas vid
genomförande av verksamheten, det vill säga
föreskrifter, riktlinjer och direktiv för statsbidrag
som beslutas av staten samt politiska strategier, mål,
inriktningar och styrdokument som beslutas av
kommunen.
Kommunfullmäktige har antagit en vision för Åmåls
kommun - Sveriges mest gästvänliga stad. I barn- och
utbildningsnämndens
verksamheter
innebär
visionen att barn, elever och vårdnadshavare samt
interna kontakter och besökare ska få ett vänligt,
hjälpsamt och professionellt bemötande i alla
sammanhang.
Enligt skollagen ska varje huvudman och varje
förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen ska vara att de nationella målen för
utbildningen uppfylls.
Under året har barn- och utbildningsnämndens
verksamheter fokuserat det systematiska kvalitetsarbetet på
 trygghet och studiero - likabehandling
 mål och resultat - betyg och bedömning.

 Lärarlönelyft för 92 pedagoger inom förskola,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
 Karriärtjänster omfattande 22 förstelärare inom
grundskola, gymnasieskola och särskola.
Förskoleverksamhet
 Start av ny avdelning på Kristinebergs förskola.
Grundskoleverksamhet
 Förändrad organisation i centralorten från och
med hösten 2018 där Rösparksskolan är en fullt
utbyggd förskoleklass-årskurs 3-skola inklusive
fritidshem och Södra skolan en årskurs 4-6-skola,
inklusive särskola och fritidshem.
 Deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings
projekt DigiLys (arbetsmodell för att utveckla
lärmiljöer genom kollegialt lärande).
 Deltagande i Västra Götalandsregionens skolnärvaroprojekt PlugInnan från och med hösten
2017.
Gymnasieskoleverksamhet
 Ökat antal elever på Karlbergsgymnasiet läsåret
2018/19 med utökad lokalyta.
Ekonomi
Driftbudget
Bokslut

Årsbudget

Avvikelse
budget

263

400

137

510 Barn- och
utbildningsförvaltning

35 658

30 813

-4 845

512 Enh. grundskola (EG)
gemensamt

48 396

47 646

-750

9 192

9 131

-61

5121 Omr B
Södra skolan

18 104

17 836

-268

5122 Omr B
Rösparksskolan

23 561

23 620

59

5123 Omr C
Kristinebergskolan

26 489

27 483

994

459

789

330

Ansvarsenhet
5 BARN- OCH
UTB.NÄMND

5120 Omr A Tösse

Viktiga händelser
Barn- och utbildningsnämnden har under år 2018
hanterat ett antal ärenden av särskilt stor vikt:

5125 Omr A
Fengersfors skola
5129 EG-Intendent

1 509

1 304

-205

Övergripande frågor
 Åmålsmodellen av Skolverkets läslyft för
pedagoger
inom
förskola,
grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har utvecklats till att omfatta även andra
områden som till exempel digilyft (digital
utveckling), ordningslyft (ledarskap i klassrummet) m.fl.

515 Enheten förskola

46 147

44 876

-1 271

518 Enheten särskola

9 193

10 524

1 331

519 Resursenheten

11 661

11 451

-210

520 Enheten gymnasium

43 639

46 336

2 697

Summa, tkr

274 271

272 209

-2 062
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Redovisade nettokostnader för år 2018 uppgår till
274,3 miljoner kronor (mkr) att jämföras med
årsbudget på 272,2 mkr. Avvikelse mot budget blev
-2,1 mkr. I den sista prognosen per den 30 november
2018 beräknades en avvikelse på -2,7 mkr jämfört
med budget.

Ansvar

Investeringsprojekt

Enheten
gymnasium

Barn- och utbildningsnämnden startade budgetåret
2018 med ett prognostiserat underskott om
-6,1 mkr, vilket äskades hos kommunstyrelsen.
Samtidigt påbörjade verksamheterna budgetanpassningar med start hösten 2018. Full effekt
nåddes sista kvartalet 2018.
De enheter som visar störst avvikelse jämfört med
budget är barn- och utbildningsförvaltningen med
ett underskott på -4,8 mkr främst beroende på
högre bidrag till fristående verksamheter än vad som
budgeterats samt enheten förskola med ett
underskott på -1,3 mkr beroende på att Kungsbergets förskola inte var budgeterad år 2018.
Enheten gymnasium och enheten särskola visar
positiva avvikelser mot budget främst beroende på
ökade intäkter tack vare fler sålda elevplatser.

Bokslut

Budget

Avvik.

8601 Inrymningslarm
Karlbergsgymnasiet

0

248

248

8711
Utrustning/möbler
gymnasieskola

0

81

81

9835 Elevmöbler

298

300

2

9836 Elevskåp

396

300

-96

9837
Lärararbetsplatser

264

300

36

0

50

50

245

256

11

15

30

15

3 318

3 860

542

9838 Skyltning
9839 Utrustning till
teknikprogrammet
9840 Utrustning till
vård- och omsorgspr.
Summa, tkr

Investeringar uppgår till 3,3 mkr att jämföras med
investeringsbudget på till 3,9 mkr. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en överföring av 0,5 mkr
till 2019 års investeringsbudget.

Investeringsbudget
Ansvar

Investeringsprojekt

Bokslut

Budget

Avvik.

Enh.
grundskola
(EG)
gemensamt

8712 Utrustn/möbler
fritidshem

28

28

0

9701 Skolmöbler

46

46

0

9826 Idrottsutrustn.
Tösse skola

35

30

-5

9827 Musikutrustn.
Tösse skola

49

50

1

9828 Mörkläggningsgardiner Tösse skola

83

125

42

9829 Skolmöbler
Kristineb.skola

376

500

124

9830 Elevskåp
Kristinebergskola

565

500

-65

55

140

85

9832 Skolmöbler
Tösse/Rösp.

321

250

-71

8602 Inrymningslarm
Kristinebergsskolan

241

200

-41

8710
Utrustning/möbler
förskolan

0

126

126

9833 Höj- och
sänkbara skötbord

150

150

0

9834 Möbler barn
och personal

151

150

-1

9831 Maskiner slöjd

Omr C
Kristinebergskolan
Enheten
förskola

Forts.
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Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad
Strategiskt utvecklingsområde:
Lärande och utveckling
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet
Inriktningsmål

Kommentar

Varje barn och elev ska utmanas i sitt
lärande för att utvecklas och nå sin
fulla potential.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar kontinuerligt tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen och enheterna förskola, grundskola, gymnasium och
särskola för att säkerställa att alla barn och elever ska utmanas i sitt lärande för
att utvecklas och nå sin fulla potential, där beslut utifrån skollag och barn- och
utbildningsnämndens uppdrag som huvudman för ovanstående verksamheter är
prioriterade. Under år 2018 har barn- och utbildningsnämnden hanterat följande
frågor av vikt och tagit beslut utifrån det statliga uppdraget för att nå sitt
inriktningsmål:
 karriärtjänster, förstelärare och dess uppdrag
 lärarlönelyft
 ansökningar till Skolverket vad gäller olika former av kvalitetshöjande
bidrag
 kompetensutveckling för pedagoger - olika ”lyft” i Åmålsmodellen
 programutbud enheten gymnasium
 grundskola, förskoleklass-årskurs 6 i centralorten där Rösparksskolan
ansvarar för förskoleklass-årskurs 3 och Södra skolan för årskurs 4-6
inklusive särskola
 systematiskt barn- och elevhälsoarbete inklusive händelserapportering.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
All övrig personal (som arbetar med barn och elever) ska delta i ett anpassat "lyft" alternativt annan kompetensutveckling
under läsåret 2017/18 och 2018/19

Kommentar
Under år 2018 har följande kompetensutveckling skett för övrig personal som arbetar med barn och elever.
 Elevassistenter på särskola; DART - tecken som stöd och utveckling av elevassistentrollen i särskola.
 Nyanländ personal; introduktion av det svenska skolsystemet inklusive lagstiftning, styrdokument och värdegrund.
 Elevassistenter i grundskola och gymnasieskola; specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket Neuropsykiatriska
funktionshinder. Påbörjades den 1 november 2017 med dalslandsgemensam föreläsning i Mellerud.
 Barnskötare i förskola; Skolverkets läslyftsmodul för övrig personal i förskola och skola – Läsa och skriva i förskolan.
 Fritidspedagoger; fritidshemmens och fritidspedagogernas uppdrag enligt lagstiftning och styrdokument inklusive
systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem.

Alla pedagoger ska delta i ett "lyft" alternativt annan kompetensutveckling under läsåret 2017/18 och 2018/19
(Halvår H)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Alla pedagoger i barn- och utbildningsförvaltningen deltar endera i något ”lyft” för pedagoger enligt Åmålsmodellen alternativt
annan kompetensutveckling. Pedagoger i förskola och särskola deltar i Läslyft och pedagoger i grundskola och gymnasieskola
deltar i olika ”lyft”, till exempel Digilyft, ”lyft” kring programmering, Matematiklyft, Läslyft och Specialpedagogiskt lyft.
Digitalisering förskola
(Halvår H)

Kommentar
Arbetet med att utveckla det digitala arbetet i förskolan enligt gällande styrdokument pågår enligt plan med stöd av
pedagog/strateg inom området IKT (informations- och kommunikationsteknik).
Alla barn har på något sätt mött digitala verktyg, processer och pedagogik under 2018.
Digitalisering i grundskola
(Halvår H)

Kommentar
Arbetet med att utveckla det digitala arbetet i grundskolan enligt gällande styrdokument pågår enligt plan med stöd av IKTpedagog/strateg.
Alla elever har på något sätt mött digitala verktyg, processer och pedagogik under år 2018.
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Nyckeltal
Digitalisering i gymnasieskola
(Halvår H)

Kommentar
Arbetet med att utveckla det digitala arbetet i gymnasiet enligt gällande styrdokument pågår enligt plan med stöd av IKTpedagog/strateg.
Alla elever har på något sätt mött digitala verktyg, processer och pedagogik under år 2018.

Digitalisering i grundsärskola och gymnasiesärskola
(Halvår H)

Kommentar
Arbetet med att utveckla det digitala arbetet i grundsärskola och gymnasiesärskola enligt gällande styrdokument pågår enligt
plan med stöd av IKT-pedagog/strateg.
Alla elever har på något sätt mött digitala verktyg, processer och pedagogik under år 2018.
100 % av eleverna i år 3 på gymnasiet ska få studie- och yrkesvägledning inför vidare studier alt arbetsliv
(Halvår H)

Forts.
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Årsredovisning 2016, Åmåls kommun

Nyckeltal

Kommentar
100 % av eleverna i årskurs 3 har erbjudits studie- och yrkesvägledning i olika former läsåret 2017/18. För elever i årskurs 3
läsåret 2018/19 har cirka 80 % erbjudits studie- och yrkesvägledning. Ytterligare insatser görs under våren 2019 inför bl.a.
ansökan till högskola den 15 april.

Strategiskt utvecklingsområde:
Livslång trygghet
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Inriktningsmål

Kommentar

Varje barn och elev ska
uppmärksammas och få stöd
utifrån sina individuella behov och
förutsättningar med utgångspunkt i
FN:s barnkonvention.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar kontinuerligt tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen och enheterna förskola, grundskola, gymnasium och
särskola för att säkerställa att varje barn och elev ska uppmärksammas och få stöd
utifrån sina individuella behov och förutsättningar med utgångspunkt i FN:s
barnkonvention där beslut utifrån skollag och barn- och utbildningsnämndens
uppdrag som huvudman för ovanstående verksamheter är prioriterade. Under år
2018 har


ett samarbete påbörjats med Västra Götalandsregionen kring arbete med
främjande av skolnärvaro inom ramen för projektet PlugInnan riktat mot
årskurs 5-9, där ett kartläggnings-/screeningsarbete av elever i riskzon har
genomförts och där insatser har påbörjats under våren 2018. Under hösten
2018 har målgruppen utökats till att även omfatta förskoleklass-årskurs 3
samt att enstaka insatser även riktats mot gymnasiet.



resursenheten arbetat med att implementera arbete med främjande,
förebyggande och åtgärdande arbete kring, hedersrelaterat våld, HBTQfrågor och könsstympning.



skolkuratorer tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen påbörjat
ett arbete kring #MeToo och #Tystiklassen vad gäller att intensifiera arbetet
med att motverka kränkningar, sexuella kränkningar och bryta
maktstrukturer.
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Strategiskt utvecklingsområde:
Företagsamhet och kreativitet
Strategiskt mål:
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda
förutsättningar och stimulera kreativa idéer
Inriktningsmål

Kommentar

Varje barn och elev har en tro på
och förmåga att ta ansvar för sin
framtid.

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är av största vikt att alla barn och
elever har en tilltro till sig själva och en förmåga att ta ansvar för sin egen framtid
varför enheternas arbete med enhetsmål utifrån de statliga styrdokumenten inom
ramen för Skolverkets satsning på entreprenöriell skolutveckling är av stor vikt.
Enhetsmålen ska spegla de egenskaper som varje barn och elev ska ha med sig när
de lämnar respektive enhets verksamhet, egenskaper, vilka ska spegla barn- och
utbildningsnämndens inriktningsmål. Arbetet med enhetsmålen sker i form av
åtgärder och insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollag.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
100 % av alla elever i årskurs 3 ska ta del av studie- och yrkesvägledning
(Halvår H)

Kommentar
Cirka 50 % av elever i årskurs 3 har deltagit i studie- och yrkesvägledningsinsatser under hösten 2018. Arbetet påbörjades efter
sommaren 2018 och forsätter under våren 2019.
100 % av alla elever i årskurs 8 ska ta del av studie- och yrkesvägledning inför val till gymnasiet i årskurs 9
(Halvår H)

Forts.
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Nyckeltal
Kommentar
100 % av eleverna i årskurs 8 har deltagit i Arbetslivsveckan.
100 % av berörda elever har tagit del av studie- och yrkesvägledning inför valet till gymnasiet.

100 % av eleverna i år 3 på gymnasiet ska få studie- och yrkesvägledning inför vidare studier alt arbetsliv
(Halvår H)

Kommentar
100 % av eleverna i årskurs 3 har erbjudits studie- och yrkesvägledning i olika former läsåret 2017/18. För elever i årskurs 3
läsåret 2018/19 har cirka 80 % erbjudits studie- och yrkesvägledning. Ytterligare insatser görs under våren 2019 inför bl.a.
ansökan till högskola den 15 april.

Strategiskt utvecklingsområde:
Kultur och rekreation
Strategiskt mål:
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus
Inriktningsmål

Kommentar

Varje barn och elev ska aktivt få ta del
av regelbundna kulturella
upplevelser.

Alla barn och elever har fått ta del av kulturella aktiviteter under år 2018 på ett
eller annat sätt, inte minst genom film, teater och eget skapande inom Statens
kulturråds projekt Skapande skola för grundskola och grundsärskola. Utöver
Skapande skola tar barn och elever del av Åmåls kommuns egna arrangemang och
evenemang i t.ex. konsthallen men framförallt på den egna skolan som till exempel
luciafirande, skolavslutningar, konserter, olika uppträdande, utställningar m.m.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
100 % av alla barn i förskolan ska ta del av uttrycksformer som språk, bild, musik, drama och dans
(Halvår H)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Alla barn i förskolan har under år 2018 tagit del av uttrycksformer som språk, bild, musik, dans, film och teater.
100 % av alla elever i grundskolan/grundsärskolan ska ta del av Kulturrådets medel för Skapande skola
(Halvår H)

Kommentar
Alla elever i grundskolan och grundsärskolan har under år 2018 tagit del av Statens kulturråds medel för Skapande skola i form
av teater, dans, bild, konst och film.
100 % av eleverna i gymnasieskola/gymnasiesärskola ska ta del av språkdag och internationell dag
(Halvår H)

Kommentar
Alla elever på gymnasiet inklusive gymnasiesärskola har erbjudits att delta i arrangemang och evenemang på språkdag,
internationell dag, luciafirande, skolans konserter m.m.
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Övriga nyckeltal som styrelsen/nämnden följer
Utfall
2017

Riket
2017

Utfall
2016

Riket
2016

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan
KKIK N11102

5,0

5,1

4,9

5,2

Andel årsarbetare i % med pedagogisk
högskoleexamen i förskolan

55

42

54

42

145 500

149 400

148 200

144 700

61

39

59

42

Andel inskrivna elever (%) av samtliga barn i åldern
6-9 år.

72,3

83,9

73,5

84,3

Antal inskrivna elever per årsarbetare

15,2

20,9

16,2

21,7

Antal inskrivna elever per avdelning i fritidshem

30,2

39,7

30,7

40,3

20

18,4

21,7

16,5

Andel årsarbetare (%) med pedagogisk
högskoleexamen

100

88,8

100

80,4

Grundskola: Antal elever per lärare (heltidstjänst)

10,1

11,9

10,5

11,8

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleexamen

83

83

86

84

81,8

80,5

80,8

81

Kostnad (kr) per elev för lokaler

10 900

18 000

11 400

18 000

Kostnad (kr) per elev för undervisning

62 400

60 700

58 600

57 300

107 700

109 500

102 600

104 800

Gymnasieskola: Andel elever på yrkesprogram
(kommunens skolor)

27,6

27,2

25,4

27,4

Gymnasieskola: Andel elever på
högskoleförberedande program (kommunens skolor)

50,3

55,8

47,2

55,1

Andel elever (%) från annan kommun

43

28

42

27

Andel lärare (%) med pedagogisk högskoleexamen

90

81

89

81

Gymnasieskola: Kostnad (kr) per elev för undervisning

68 000

65 500

59 400

61 300

Kostnad (kr) per gymnasieelev för lokaler

17 500

21 500

17 000

21 600

62

66

69

65

72

73

66

72

Övriga nyckeltal

Utfall
2018

Riket
2018

Kostnad per inskrivet barn i förskolan
KKIK N11008
Fritidshem: andel årsarbetare med pedagogisk
högskoleexamen, %

Förskoleklass: Antal elever per lärare (heltidstjänst)

Andel elever (%) i årskurs 9 som är behöriga till
gymnasieskolan

78,3

84,4

Kostnad (kr) per elev totalt

Andel gymnasieelever (%) som tagit examen inom 3 år
(hemkommun)
Andel avgångselever med grundläggande behörighet
till universitet och högskola (hemkommun)

53

66
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Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål
Uppdrag
Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar
för ledning och utveckling av kommunernas
infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och
fritidsverksamhet samt lokalvård i Åmåls och Säffles
kommuner.
Den
gemensamma
nämndens
verksamheter är uppdelade i skatte- respektive
avgiftsfinansierad verksamhet.
I den skattefinansierade verksamheterna ingår
kommunala gator och vägar, trafik, park- och
grönområden, fritid, GIS (geografiskt informationssystem), miljö, verkstad och lokalvård i
kommunala lokaler.
Teknik- och fritidsnämnden ansvarar även för de
avgiftsfinansierade verksamheterna vatten och
avlopp (VA) samt avfall och renhållning inom det
gemensamma verksamhetsområdet.
Samverkan regleras av ett samverkansavtal mellan
Åmåls och Säffles kommuner.
Viktiga händelser
 I mars 2017 gjordes en uppföljning av
samverkansavtalet där politiker från båda
kommunerna, referensgruppen för den
gemensamma förvaltningen samt teknik- och
fritidsförvaltningens ledningsgrupp deltog. Det
rådde ett stort samförstånd i att fortsätta
samverkan med någon mindre justering av
avtalet. Det reviderade avtalet för perioden
2019-2026 beslutades av båda kommunernas
kommunfullmäktigen i juni 2018.
 Renoveringen av Tösse vattentorn är avslutad
och vattenverket är nu driftsatt. Renoveringsarbetena har innefattat dels ett nytt hygieniskt
och dricksvattengodkänt ytskikt i reservoaren
samt en ny UV-enhet så att dricksvattnet både
före och efter reservoaren passerar en
mikrobiologisk barriär. Sammantaget innebär
detta att förutsättningarna för att säkerställa
godkända resultat i vattnet som levereras från
anläggningen avsevärt förbättrats.
 Det stora investeringsprojektet för ledningsomläggningen av Norströmsgatan färdigställdes
under året. Projektet har inneburit omläggning
av 300 meter spill- resp. vattenledningar.
Ledningsarbetet
har
inneburit
stora
komplikationer med avseende på framkomlighet för boende, blåljusfunktioner,
postgång, etc. men där berörda haft stor
förståelse under arbetets gång.

 I samband med kraftig nederbörd och
överbelastning av reningsverket skedde under
år 2018 ett större utsläpp av plasthjul, så
kallade bärare eller bärarmaterial, vilka
används i den biologiska reningen på
reningsverket. Omfattande saneringsarbeten
har utförts och stora mängder återförts till
verket. Flera säkerhetsåtgärder har genomförts
för att undvika att motsvarande utsläpp
inträffar i framtiden.
 Totalt har 28 000 m² asfalt lagts på Åmåls
kommuns gator, gång-/cykelbanor (gc-banor)
och trottoarer inklusive större återställning
efter samförläggning med fiber-, elnäts-,
fjärrvärmenäts- eller VA-ledningsarbeten. Av de
beläggningsåtgärder som gjorts var 22 500 m²
underhållsbeläggning
av
körbanor
på
Karlstadsvägen, Kungsgatan-Vänersborgsvägen,
Strömstadsvägen, Fryxellsgatan, Centralplan
samt gc-bana längs Svedjevägen-Hesselbomsvägen och Ebbes väg. Del av Kottevägen har
dikats, förstärkts och asfalterats. 5 500 m²
gångbana/trottoar har asfalterats efter
kabeldragning. Utöver detta har cirka 120 m²
plattyta bytts ut utanför Vågmästaregården
samt cirka 200 m² plattor bytts ut på
Västerlånggatan norr om Åmålsån.
 Vid Resecentrum har totalt cirka 90 meter ny
gc-bana anlagts med två övergångsställen,
cykelparkering, cykelpump, tillgänglighetsanpassning med taktila stråk och ny belysning, i
samband med att Trafikverket byggde om
järnvägsplattform och entré till spårområdet.
 Det stora projektet med byte av rötskadade
belysningsstolpar längs elljusspåren vid
Hanebol och Rösskogen, Örnäs samt Tösse är
klart. Hanebol har blivit mer utrustat för
cykling; en ny teknikbana har byggts i
samarbete med föreningen Åmåls OK, ny
angöringsväg genom Rösskogen har färdigställts och cykeltvätt har installerats. I
Örnässkogen har ett nytt utegym ställts
iordning i samverkan med föreningslivet och
Workplace Åmål.
 Ett större projekt pågick i småbåtshamnen (Ahamnen) under våren. Där ersattes en av
bryggorna och en helt ny sektion byggdes mot
Måkebergsplan. Bryggorna var i dåligt skick och
de nya är mer flexibla och kan anpassas efter
olika båtstorlekar istället för att vara fasta som
tidigare.
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Ekonomi
Driftbudget
Ansvarsenhet

Bokslut

Årsbudget

Avvikelse
budget

6 Säffle-Åmål
Teknik/Fritid

155

155

0

2 577

2 577

0

614 Park och idrott

20 918

20 918

0

615 Gator och förråd

14 795

14 795

0

38 445

38 445

0

610
Samhällsbyggnadskansli

Summa, tkr

Ansvar

Investeringsprojekt

Bokslut

Budget

Avvik.

25

110

85

9878 Bel.arbeten

2 942

1 800

-1 142

9879 Bel.arbeten

256

1 800

1 544

9880
Centrumutveckl.

10

150

141

9881
Resecentrum,
gatuanpassn.

694

600

-94

9882
Tillgänglig stad

37

100

63

9883
Trafiksäkerhet

90

250

160

475

600

125

53

53

0

3 778

3 611

-167

0

300

300

183

1 221

1 038

9885 Byte av
ledningsnät

2 508

1 760

-748

9886 Byte av
ledningsnät

2 474

1 760

-714

48

300

252

0

400

400

64

4 500

4 436

9733
Trafiksäkerhetsåtgärder

Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar
för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska
verksamheter samt park- och fritidsverksamhet i
Åmåls kommun med ovanstående driftbudget.
Investeringsbudget

9884 Återställning
fiberarbeten

Ansvar

Investeringsprojekt

Bokslut

Budget

Avvik.

Park och
idrott

9722 Hanebol,
utegym

140

97

-43

9723 Mossängen,
belysning

298

458

160

9678 Ytskikt VAtorn Tösse

9734 Örnäsvallen

0

300

300

9737 Skalskydd

9875 Byte
belysningsstolpar

869

750

-119

9742 Anslutning
Tössebäcken

9876
Småbåtshamnar
(skatte)

0

50

50

9877
Småbåtshamnar
(taxe)

622

300

-322

9880
Centrumutveckl.

24

0

-24

Gator och
förråd

9465 GC-bana
F-fors tätort
9571 Återställn.
efter fiberarbeten

9676 Skalskydd

9887 Nya servisledningar /-vent.
9888
Uppgradering
flödesmätare
bräddpunkter

0

159

159

435

435

0

9889 Anslutning
Tössebäcken

0

9893 Byte
slamskrapor

730

700

-30

9894 Nya
vattenmätare

92

200

108

9895 Pumpar

109

300

191

9896 Skalskydd

247

500

253

9897
Omlastningsyta/
omledning

845

1 400

555

9898 kallgarage

640

484

-156

9899 kallgarage

0

66

66

19 250

26 450

7 201

9686
Beläggningsarbete
högtrafik

39

9687
Beläggningsarbete
lågtrafik

75

39

75

0

9688
Trafiksäkerhetsförbättringar

0

85

85

9689 Utr bärighet
bro Nygård

0

185

185

9728
Beläggningsarbete
högtrafik

280

280

0

9729 Beläggn.arb.
lågtrafik

69

173

104

9732
Tillgänglig stad

99

99

0
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Vatten- och
avloppshant.

Östby
miljöstation

Summa, tkr

Åmåls kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål.
Teknik- och fritidsnämnden hyr anläggningarna
motsvarande kostnaden för avskrivning och ränta.
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Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad
Strategiskt utvecklingsområde:
Livslång trygghet
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Inriktningsmål

Kommentar

Teknik- och fritidsnämnden ska
med hög kvalitet och god service
aktivt och i samverkan utveckla
en hållbar och trygg kommun.

Nytt samverkansavtal beslutades för åren 2019-22 med möjlighet att förlänga
ytterligare fyra år.
Satsningen på beläggningsåtgärder har fortsatt även i år i stor omfattning inom den
fyraåriga budgetförstärkningen. Totalt har 28 000 m² asfalt lagts på Åmåls kommuns
gator, gc-banor och trottoarer om man inkluderar större återställning efter
kabelarbeten. Vintern 2017/18 har dock medfört ett kraftigt ökat behov av vägunderhåll
jämfört med tidigare år. Större beläggningsåtgärder har utförts på delar av
Karlstadsvägen, Kungsgatan, Vänersborgsvägen, Strömstadsvägen, Fryxellsgatan, Ebbes
väg, Gullvivevägen m.fl.
All ledningsomläggning genomförd och planerad för 2018 innebär att utbytestakter på
0,5 % uppnås för både ren- och spillvattenledningar vilket motsvarar 192 år för
renvatten- respektive 221 år för spillvattenanläggningen. Detta innebär att av Svenskt
vatten rekommenderat börvärde (0,6 % för spill och 0,7 % för vatten), eller aktuell
avskrivningstid på 70 år, inte uppnås under år 2018. Omfattningen av
ledningsombyggnaden har begränsats av kostnader associerade till omfattande
bergförekomster på Norströmsgatan. För både vatten- och spillvattenledningar kan
förnyelsetakterna konstateras följa en nedåtgående trend för perioden 2011-2018, trots
att utbytestakten var högre än de två föregående åren. Avdelade medel för
ledningsomläggning har dock ökat motsvarande period. Detta förhållande förklaras i
huvudsak av att ett antal dyra dupliceringsprojekt genomförts med flera sträckor i
bergrik mark under perioden.
För att snabbt i händelse av allvarlig driftstörning inom samhällsviktig verksamhet
kunna meddela kommuninvånare har ett nytt system för SMS-avisering driftsatts. Det
innebär att man snabbt kan meddela berörda VA- och renhållningsabonnenter om
planerade och oplanerade driftstörningar direkt till mobil eller med talsvar till fast
telefon utifrån påverkansområdet. Systemet uppfattas vara helt oumbärligt för att nå ut
med korrekt information direkt till berörd abonnent. Verksamhetssystemet förväntas på
sikt bidra positivt till flera av de nyckeltal som berör kundnöjdhet i aktuella utredningar.

Strategiskt utvecklingsområde:
Kultur och rekreation
Strategiskt mål:
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus
Inriktningsmål

Kommentar

Teknik- och fritidsnämnden ska ge
alla goda förutsättningar att
bedriva en allsidig och
rörelsefrämjande verksamhet.

Utomhuslek är hälsofrämjande och viktig för barns sociala, motoriska och mentala
utveckling. Kommunala lekplatser är viktiga komplement för alla barns möjligheter till
rörelse och lek i kreativa, tillgängliga och trygga miljöer. Uppdraget att se över
kommunernas lekplatser med perspektiven tillgänglighet, jämställdhet och trygghet
har startat upp och förvaltningen har fått en första rapport som ska analyseras och
prioriteras.

Kommunernas parker,
grönområden, skogar samt
områden för friluftsliv ska
upplevas som attraktiva att vistas
i för alla.

God folkhälsa för kommuninvånarna är viktig och skapas genom att göra idrotts- och
friluftsanläggningar trygga och tillgängliga för alla. Under året byttes rötskadade
belysningsstolpar längs elljusspåren vid Hanebol och Rösskogen, Örnäs samt Tösse.
Hanebol har blivit mer utrustat för cykling; en ny teknikbana har byggts i samarbete
med föreningen Åmåls OK. En ny angöringsväg genom Rösskogen har färdigställts och
cykeltvätt har installerats. I Örnässkogen har ett nytt utegym ställts iordning i
samverkan med föreningslivet och Workplace Åmål.
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Nyckeltal
Övriga nyckeltal

Utfall
2018

Riket
2018

Utfall
2017

Riket
2017

Utfall
2016

Förnyelsetakt vatten, år

129

186

142

Förnyelsetakt spill, år

167

204

180

Förlust (m3/km och dygn)

1,18

1,20

1,11

Kärl- och säckavfall (ton)

3 214

3 275

3 436

253

257

270

11,94

9,75

11,8

3,06

3,01

2,71

Kärl- och säckavfall (kg/invånare)
Drift gator och vägar, kronor per m²
Kapitalkostnader gator och vägar, kronor per m²
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Riket
2016
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Vård- och omsorgsnämnden
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente.
Enligt reglementet ska vård- och omsorgsnämnden
fullgöra kommunens uppgifter avseende följande:
 Socialtjänsten och vad som regleras i socialtjänstlagen (SoL) (exklusive försörjningsstöd). I
huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4 kap 1 §.
 Speciallagstiftningarna LVU (lag om vård av unga)
och LVM (lag om vård av missbrukare) samt
familjerätt genom föräldrabalken.
 Den kommunala hälso- och sjukvården enligt
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och kommunens
överenskommelse med Västra Götalandsregionen som reglerar kommunens primärvårdsansvar för sjuksköterskor, rehab- och
vårdpersonal.
 Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som fullgörs genom
bland annat boenden, dagliga verksamheter och
personlig assistans.
 Alkohollagen samt tillsyn över tobaksförsäljning
enligt tobakslagen.
Vård- och omsorgsnämnden har som uppdrag att
bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som
vistas i Åmåls kommun genom att erbjuda
äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta,
kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och
familjeomsorg.
Viktiga händelser
Äldreomsorg
Upphandling av renovering och ombyggnation av
Ekbackens äldreboende genomfördes under våren
men fick avslutas på grund av bristande konkurrens i
anbuden. Revidering av upphandlingsdokumentet
skedde under hösten och ny upphandling upprättades. Arbete pågår med inlämnade offerter.
Under hösten har behovet av särskilt boende
överstigit befintliga resurser vilket bland annat
inneburit att personer med boendebeslut fått vänta
längre än som varit önskvärt på plats samt att
korttidsavdelningen varit hårt belastad då många
brukare med beslut om särskilt boende har haft plats
på korttidsavdelning i väntan på verkställighet.
Under året har kompetensutveckling i psykisk hälsa
för personal inom äldreomsorgen påbörjats, som
beräknas vara färdig under 2020. Utbildningsnivån
hos personal inom demensverksamheten har
kartlagts och en handlingsplan har framtagits.
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Arbetet med att vidareutveckla dokumentationen
avseende verkställighet fortsätter och är en
förutsättning för att kunna ge rättssäker vård och
omsorg utefter den enskildes individuella förutsättningar och behov.
Arbetet med trygg hemgång har implementerats och
tillämpas. Samordnaren deltar på korttidsverksamhetens uppföljningar. Nya bestämmelser
gällande kommunens betalningsansvar gentemot
regionen gäller från september 2018. Bemanning av
biståndshandläggare under jul och nyårshelgerna har
provats mot bakgrund av framtida krav på
helgbemanning. Översyn har skett i hemvården
gällande förberedd vårdbegäran. Alla brukare har
numera en sådan i samordnad vård- och
omsorgsplanering.
Arbetet med införandet av individens behov i
centrum (IBIC) fortgår. IBIC är ett systematiskt
arbetssätt som beskriver nuläge, mål och resultat
med strukturerad dokumentation. Ett avtal gällande
IT-stöd har tecknats i december 2018 och en
förstudie har genomförts.
Två av äldreomsorgens chefer deltar i Fyrbodals
Kommunalförbunds arbetsgrupp gällande att sätta
ljus på natten, det vill säga fokus på brukarnas
nattbehov och hur behoven tillfredsställs.
Hemsjukvården
2018 har inneburit att stort fokus lagts på
värdeskapande åtgärder för att behålla befintlig
personal inom hemsjukvårdens verksamhet. Målet
är att möjliggöra en god grundbemanning som
därmed ger förutsättningar för att uppfylla krav som
ställs på verksamheten samt för att nå mål som är
uppsatta för avdelningen. Exempel på verksamhetsutveckling under året:
 Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för
att kunna öka närvaronivån i samverkansgrupper
för att kunna utveckla teamarbete kring den
enskilde.
 Fortsatt arbete kring att öka samverkan mellan
kommunrehab och hemvården genom träningsgruppen i hemvården där antalet uppdrag har
ökat gällande rehabiliterande träning i hemmet.
 Arbete med att höja kvaliteten på den palliativa
vården genom att bland annat ha fokus på de av
Socialstyrelsen utvalda kvalitetsindikatorerna.
 Palliativ vård har belysts ytterligare där bland
annat en extern föreläsare bjudits in samt att all
personal i verksamheten genomgått webbutbildning.
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 Påbörjat arbete med implementering av nya
tekniska hjälpmedel som till exempel digital
signering och digitala läkemedelsskåp för att
kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten.
Individ- och familjeomsorg - IFO
Representanter från skola, IFO och primärvården har
uppdraget att arbeta fram rutiner gällande
samordningen av barns och ungas psykiska hälsa.
Arbetsgruppen har tillsammans arbetat med
ansvarsfördelning mellan verksamheterna. Uppdraget har utgått från primärvårdens krav och
kvalitetsbok, mer känd som Kokboken. Detta första
steg är viktigt för att barnen med familjer inte ska
hänvisas mellan olika verksamheter.
Ny teknik har börjat användas som telebildutrustning för till exempel domstolsförhandlingar
samt vid konsultation och rättsliga samtal. Den nya
tekniken
innebär
kvalitetsförbättring
och
resursbesparing.
Stöd och service till vissa funktionshinder - LSS
Arbetet med införandet av IBIC fortgår för
handläggare och anpassning av gällande IT-stöd
pågår.
Dokumentationshandledare fortsätter implementera
kunskapen i verksamheten och planerad utvärdering. Vidare utbildning behövs för att få mer
självständighet och trygghet i metodiken. En
nätverksträff hölls under hösten 2018. En tydlig
draghjälp i arbetet har också varit nyanställda
stödpedagoger.
Arbetssättet med boendekarriär fortsätter att
implementeras. Detta är ett långsiktigt arbete som
kräver förändring i verksamhetens tankar, synsätt
och arbetssätt.
Begreppet yrkeskarriär innebär möjlighet för
brukarna att byta till mer avancerade arbetsuppgifter inom LSS. Detta är ett ständigt pågående
arbete utifrån brukarnas behov och önskemål till en
meningsfylld sysselsättning.
Arbete med välfärdsteknik fortgår i syfte att ge
positiva effekter för brukare inom LSS. Tanken är att
öka självständigheten. Detta är ett naturligt led i
både boendekarriär och yrkeskarriär.

Ekonomi
Driftbudget
Bokslut

Årsbudget

Avvikelse
budget

279

306

27

710 Vård- och
omsorgsförvaltningen

9 034

9 738

704

7102 Äldreomsorg

7 529

7 998

469

7103 Bemanningsenheten

2 549

2 695

146

7109 Hemvård Nordost

13 451

13 506

55

7110 Hemvård Centrum
Väst

15 195

15 333

138

7111 Hemvård Södra Natt

12 828

12 216

-612

7112 Hemsjukvård

26 526

25 818

-708

7113 Korttid demens

17 137

16 903

-234

712 Solsäter

18 954

17 986

-968

713 Åmålsgården

15 232

14 887

-345

714 Ekbacken

16 932

17 638

706

715 Illern

23 371

22 829

-542

8 260

8 063

-197

7161 LSS Södra

23 772

23 651

-121

7162 LSS Norra

20 722

19 711

-1 011

7163 LSS Centrum

10 471

11 186

715

7164 LSS Dagliga
verksamheter

14 266

14 740

474

717 Adolfsberg

16 138

15 767

-371

718 Bist. Individ- o
familjeomsorg

21 008

22 089

1 081

7181 IFO Öppen vård

11 005

11 434

429

0

86

86

9 676

9 288

-388

314 335

313 868

-467

Ansvarsenhet
7 VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMND

716 Stöd och funktion

7182 Ensamkommande
ungdomar
719 Bist. Äldre- o
handikappomsorg
Summa, tkr

Redovisade nettokostnader för 2018 uppgår till
314,3 miljoner kronor (mkr) att jämföras med
årsbudget på 313,9 mkr. Avvikelse mot budget blev
-0,5 mkr. I den sista prognosen per den 30 november
2018 beräknades en avvikelse på -0,7 mkr jämfört
med budget.
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Investeringsbudget
Ansvar

Investeringsprojekt

Bokslut

Budget

Avvik.

Vård- och
omsorgsförvaltningen

9841 E- hälsa, ny
teknik

14

350

336

0

100

100

9856 Inventarier
Stab

22

45

23

9857 Inventarier
Äldreomsorg

0

25

25

9858 Välf.teknik
Äldreomsorg

94

100

6

Bemanningsenheten

9859 Elektronik
Bemanningsenh.

14

50

36

Hemvård
Centrum Väst

9860 Inventarier
Hemvård

93

80

-13

9861 Utb
mobiltel.
Hemvård

37

50

13

9862
Välfärdsteknik
Hemvård

48

50

2

9669 Mobila
arbetsplatser

0

100

100

9863 Inventarier
Hemsjukvården

34

30

-4

9864 Konf.möbler
mm Hemsj.v.

39

50

11

9865 Utb
elektronik
Hemsj.vård

22

20

-2

9866 Arkivskåp
Hemsj.vården

51

150

99

9867 Inventarier
Rehab

25

55

30

9870 Tekn.
hjälpmedel Rehab

149

150

1

9843 Inventarier
Solsäter

37

50

13

9844
Välfärdsteknik
Solsäter

38

50

12

9845
Välfärdsteknik
Åmålsg.

86

80

-6

9846 Inventarier
Åmålsgården

56

50

-6

9847 Utemiljö
Åmålsgården

37

50

13

6

350

344

150

150

0

Äldreomsorg

Hemsjukvård

Solsäter

Åmålsgården

Ekbacken

9842
Kontorsmöbler

9848 Inventarier
Ekbacken
9849
Välfärdsteknologi
Ekback.

Ansvar

Investeringsprojekt

Illern

LSS Södra

LSS Dagliga
verksamheter
Adolfsberg

Bistånd individoch
familjeomsorg
(IFO)
IFO Öppen vård
Summa, tkr

Bokslut

Budget

Avvik.

9748
Välfärdsteknologi

0

50

50

9850
Välfärdsteknologi
Illern

87

120

33

9670 Inventarier
LSS Olofsg

90

60

-30

9871 Invent.
gruppbostäder

19

50

31

9851 Inventarier

54

70

16

8803 Hotellås
Adolfsberg

103

100

-3

9852 Utemiljö
Adolfsberg

32

50

18

9853 Inventarier
Adolfsberg

34

50

16

9854
Välfärdsteknik
Adolfsberg

25

50

25

8713 Inventarier
ungvux (bl.a)

45

50

5

9855 Inventarier
IFO

15

20

5

1 556

2 855

1 299

Investeringar uppgår till 1,6 mkr att jämföras med
investeringsbudget på 2,8 mkr. Vård- och
omsorgsförvaltningen föreslår en överföring av 0,5
mkr till 2019 års investeringsbudget.

Forts.
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Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad
Strategiskt utvecklingsområde:
Lärande och utveckling
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet
Inriktningsmål

Kommentar

Vård- och omsorgsnämnden ska vara i
framkant gällande välfärdsteknologi och ehälsa för att stärka samt motivera och
stimulera den enskilde vad gäller att stärka
resurser, självständighet och delaktighet i
samhällslivet.

Nämnden har beslutat om en strategi för välfärdsteknik. Strategin fastställer
vision och strategi för digital utveckling inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun. Dokumentet ska användas som underlag för
strategiska beslut och prioriteringar angående användning av välfärdsteknik i
förvaltningen. Som komplement finns även en upprättad handlingsplan, med
syfte att konkretisera lämpliga aktiviteter, satsningar och åtgärder med
koppling till strategin.
Förutom arbetet med strategin pågår planering och införande av en rad olika
välfärdsteknikslösningar som exempelvis tillsyn via kamera, digitala
läkemedelsskåp, digitala signeringslistor, applikationer och mobiltelefoner
som pedagogiskt stöd samt exempelvis telebildlösningar för samråd och
domstolsförhandingar inom individ- och familjeomsorgen.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
Verksamheterna ska under året ha använt ny teknik för att främja delaktighet och öka kvaliteten för den enskilde

Kommentar
Strategi för införande av välfärdsteknik inom vård och omsorg med handlingsplan har framtagits och beslutats.

Strategiskt utvecklingsområde:
Livslång trygghet
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Inriktningsmål

Kommentar

Individens behov ska vara vägledande och
arbetssättet ska kännetecknas av ett
förebyggande synsätt i syfte att bibehålla
och utveckla den enskildes resurser i det
dagliga livet.

Nya samverkansavtalet mellan kommun, primärvård och regionen gällande
utskrivningsklara brukare började gälla under hösten 2018. Under året har
samverkansformer mellan kommun och primärvård utvecklats för att personer
på ett tryggt och säkert sätt ska kunna skrivas ut från sjukhus. Trygg hemgång
har fungerat på ett bra sätt och skapat förutsättningar för att brukare har
kunnat komma hem från slutenvården i förväntad tid.
Inom LSS och äldreomsorgen har arbete påbörjats med kvalitetsträffar med
berörda professioner för att öka kvaliteten för den enskilde.
Inom individ- och familjeomsorgen har under året samverkan gällande barns
psykiska hälsa intensifierats. Genom ett processorienterat arbetssätt har det
tydliggjorts respektive huvudmans ansvar och hur samverkan ska genomföras.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO ensamkommande - påverka hjälp, andel (%) (År)
Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Även om det är för tidigt att dra slutsatser tyder resultatet på att förstärkningen av handläggare och omorganisering inom IFO
gett resultat.

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO ensamkommande - tydlig information, andel (%)
(År)

Kommentar
Arbetet med att öka ungdomarnas delaktighet har gett resultat. Utmaningen under år 2019 är att bevara resultatet.

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
(År)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Åmåls kommun har bättre resultat än riket vilket kan tyda på att förstärkning av personal samt omorganisation under år 2018
har gett gott resultat.

Brukarbedömning boendestöd SoL - trygg med personal, andel (%)
(År)

Kommentar
Under året har det varit oro i arbetsgruppen vilket har avspeglats hos brukarna. Att brukare ska känna sig trygg med personal är
ett utvecklingsområde under år 2019.

Brukarbedömning boendestöd SoL - personalens omtanke, andel (%)
(År)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Brukarna skattar personalens omtanke högt, men känner sig inte trygg med personalen. Siffrorna upplevs motsägelsefullt och
kommer att analyseras under år 2019.

Brukarbedömning boendestöd SoL - inflytande, andel (%)
(År)

Kommentar
Målet för år 2018 var att brukarnas delaktighet skulle förbättras i relation till år 2017. Målet har uppnåtts.

Kvalitetsindikator för palliativ vård - öka andelen smärtskattade personer sista levnadsveckan
(Tertial variant T)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Under år 2018 var andelen smärtskattningar den sista levnadsveckan i livet 60 % att jämföras med 46 % under år 2017.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
(År)

Kommentar
Det samlade resultatet för detta nyckeltal publiceras under våren 2019.
Delresultaten från 2018 års brukarundersökning:
 Bemötande: 97 % nöjda, riket 93 %
 Förtroende: 96 % nöjda, riket 85 %
 Trygghet: 93 % nöjda, riket 88 %

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
(År)
Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Det samlade resultatet för detta nyckeltal publiceras under våren 2019. Delresultaten Från 2018 års brukarundersökning:
 Bemötande: 95 % nöjda, riket 97 %
 Förtroende: 92 % nöjda, riket 90 %
 Trygghet: 89 % nöjda, riket 85 %

Brukarbedömning gruppbostad LSS - rätt stöd, andel (%)
(År)

Kommentar
Resultatet av brukarundersökningen visar 88 %. Avdelningens och rikets mål var under året 80 %. Undersökningen omfattar
cirka 75 deltagare.

Brukarbedömning gruppbostad LSS - trygg med personal, andel (%)
(År)

Forts
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Nyckeltal

Kommentar
Resultatet av brukarundersökningen visar 88 %. Avdelningens mål under året var 80 % medan riket låg på 76 %. Tryggheten på
gruppbostäder i Åmål ligger därmed högre än genomsnittet.

Inriktningsmål

Kommentar

Att tidigt identifiera barn och unga i
risksituationer, stödja familjer samt
samverka med andra för att barn och
unga ska kunna växa upp under trygga
förhållanden.

Samverkan mellan myndighetsutövning och öppenvård avseende barn och
ungdomar sker via ungdoms- och vuxencentralen, både med interna och
externa aktörer som t ex. skolhälsovård, vårdcentral, öppenpsykiatri samt
barn- och ungdomspsykiatri. Samverkan i Åmål är en utvecklad och en naturlig
del i arbetssättet.

Strategiskt utvecklingsområde:
Företagsamhet och kreativitet
Strategiskt mål:
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda
förutsättningar och stimulera kreativa idéer
Inriktningsmål

Kommentar

Vård och omsorgsförvaltningen ska vara en
attraktiv arbetsgivare som arbetar med gott
ledarskap i en god arbetsmiljö och som erbjuder
heltid till alla medarbetare senast 2018.

Under året har samtliga verksamheter inom äldreomsorgen samt
samtliga gruppbostäder inom LSS anslutit till heltid som norm.
Resurstid (schematid som inte är budgeterad) används i första hand
för att täcka frånvaro på egen enhet och därutöver på andra enheter
inom verksamheterna.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
Andelen heltidsanställda inom vård och omsorg ska öka
(Tertial variant T)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Antalet heltidsanställda har ökat i och med att heltid som norm har införts. Andelen heltidsanställda uppgår till 87 % av totalt
antal anställda.
Minskad sjukfrånvaro, det vill säga sjukfrånvaron ska minska varje år
(Halvår H)

Kommentar
Vid en jämförelse av sjukskrivningstalen andra halvåret 2018 med samma period 2017 kan man se en minskning av sjuktalen
med 0,11 procentenheter. Det är främst långtidssjukfrånvaron som minskat.

Inriktningsmål

Kommentar

Vad gäller
sysselsättning ska
särskilt personer
med fysisk och
psykisk
funktionsnedsättning
uppmärksammas.

Dagliga verksamheter inom LSS samarbetar med företag, särvux och andra verksamheter inom
Åmåls kommun. Inom dagliga verksamheten arbetas det kontinuerligt med att få byta arbetsplatser
samt med att få mer avancerade arbetsuppgifter. Tre personer har övergått från dagliga
verksamheten till extern anställning. Det finns idag 13 arbetsplatsförlagda dagliga verksamheter.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
Ökad utveckling för den enskilde samt ökad samverkan med andra arbetsplatser både externt och internt

Kommentar
Arbetsplatsförlagda dagliga verksamheter har ökat markant. Nyckeltalet är uppnått. Idag finns det 13 stycken sådana externa
arbetsplatser. Tre brukare har avslutat sin dagliga verksamhet och övergått till andra anställningsformer.
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Strategiskt utvecklingsområde:
Kultur och rekreation
Strategiskt mål:
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus
Inriktningsmål

Kommentar

Den enskilde ska uppmuntras att delta i ett
varierat kulturutbud.

Samverkan sker med samverket och förskolan. Aktiviteter som genomförts
vid dagliga verksamheten samt via aktivitetssamordnarna har varit mycket
uppskattat av brukarna. Exempel på aktiviteter är gemensamma utflykter,
tur med häst och vagn, pubkvällar samt underhållning.

Övriga nyckeltal som styrelsen/nämnden följer
Utfall
2017

Riket
2017

Utfall
2016

Riket
2016

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)

13,0

12,5

13,4

12,9

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende,
andel (%)

20,1

22,7

19,0

22,8

Kostnad äldreomsorg, kronor per invånare 80+

226 152

236 967

218 170

231 516

59

57

52

57

744 225

985 341

741 826

959 280

Andel invånare med insats enligt LSS

1,06

0,72

1,02

0,71

Missbrukarvård vuxna, kronor per invånare

553

770

514

730

1 966

2 032

1 873

1 944

Övriga nyckeltal

Väntetid antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende (medelvärde)
LSS-boende barn och vuxna, kronor per brukare

Kostnad barn och ungdomsvård, kronor per invånare

Utfall
2018

Riket
2018
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Överförmyndarnämnden
Uppdrag
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare
eller en överförmyndarnämnd som ansvarar för att
överförmyndarverksamheten bedrivs enligt reglerna
i föräldrabalken samt övriga lagar som reglerar
verksamheten. I överförmyndarens uppdrag ingår
bland annat att kontrollera hur gode män, förvaltare
och förmyndare sköter sina uppdrag.
Personer som har svårt att sköta sin egen ekonomi,
bevaka sin rätt eller sörja för sin person på grund av
sjukdom, ålder eller annat skäl kan få hjälp av en god
man eller förvaltare. Många av dem som har behov
av stöd är äldre, personer med olika funktionsnedsättningar och ensamkommande barn. Utgångspunkten är att dessa personer inte fullt ut kan
företräda sig själva och därför behöver hjälp av en
ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller
förmyndare. Överförmyndarverksamheten är en
verksamhet som växer och kraven på hjälpinsatser
av gode män och förvaltare ökar kontinuerligt.
Överförmyndarnämndens ansvar är även att göra
verklighet av verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges direktiv och budgetbeslut. Genom
överförmyndarnämndens ledning ska verksamheten
styras mot uppsatta mål, följas upp samt löpande
korrigeras och utvecklas. Överförmyndarnämndens
strävan är att skapa hög rättssäkerhet genom att
långsiktigt upprätthålla hög kompetens, kvalitet,
kontinuitet samt uppnå kostnadseffektivitet i
verksamheten.
Viktiga händelser
Omfattningen och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten styrs till avgörande delar av
omvärldsfaktorer såsom riksdagsbeslut, domstolsbeslut och den demografiska utvecklingen i landet.
Överförmyndarnämnden strävar efter att alla som är
i behov av en ställföreträdare (god man, förvaltare
eller förmyndare) ska få den hjälp och stöd som
behövs. Rättssäkerheten och tryggheten för
medborgarna står i fokus för överförmyndarnämndens verksamhet.
Överförmyndarnämndens viktigaste frågor under år
2018 har varit:
 Ny lagstiftning, exempelvis ändringar i
förvaltningslagen
och
nya
dataskyddsförordningen. Förvaltningslagen ställer nya krav
på hur snabb handläggning som överförmyndarnämnden ska ha i enskilda frågor.
 Komplicerade ärenden.
 Rekrytering av ställföreträdare (gode män/
förvaltare).

 Utbildningsinsatser för ställföreträdare.
 Utveckling att internetbaserade tjänster och etjänster.
 Fortsatt utveckling och uppföljning av processer
och rutiner för ökad effektivitet och rättssäkerhet.
 Samverkan med Dals-Eds kommun.
Förberedelser och kartläggning av personuppgiftsregister har gjorts inför den nya
dataskyddsförordning som började gälla i maj månad
2018. Arbete har även påbörjats med att kartlägga
möjliga digitala lösningar för att effektivisera
handläggning och kommunikation med ställföreträdare och allmänhet.
Antal personer med stort hjälpbehov av en
ställföreträdare har ökat vilket gjort det svårare för
överförmyndarnämnden att hitta lämpliga ställföreträdare. Utvecklingen med allt fler komplexa
ärenden har inneburit att många personer befinner
sig i en utsatt situation. Det gäller exempelvis
personer med psykiska problem eller missbruksproblematik där dessa personer eller deras anhöriga
har upplevts som utåtagerande och hotfulla.
Det finns ett kontinuerligt behov av att rekrytera nya
ställföreträdare. Uppdraget som god man eller
förvaltare är ett frivilligt lekmannauppdrag vilket
ibland gör det svårt att hitta lämplig person som är
villig att ta sig an vissa uppdrag. Samhällsutvecklingen har skapat behov av gode män och
förvaltare som är komplicerade att lösa utifrån
lagstiftningen och utifrån grundtanken att uppdraget
som god man/förvaltare ska vara lekmannauppdrag.
Överförmyndarnämnden har därför försökt utveckla
nya vägar för att kunna rekrytera och bibehålla gode
män och förvaltare med rätt kompetens. I de fall
som hjälpbehövande personer är aggressiva och
hotfulla bör dessa få hjälp av personer med
specialistkompetens på området. Överförmyndarnämnden har fattat beslut om att kunna anlita s.k.
yrkesmässiga
ställföreträdare
vid
särskilt
komplicerade ärenden.
För den som har behov av ställföreträdare är det
viktigt att ställföreträdaren har den kunskap som
krävs för uppdraget. Överförmyndarnämnden har
tillsammans med extern aktör utarbetat en lämplig
utbildning för gode män och förvaltare. Utbildningen
har till att börja med erbjudits till de gode
män/förvaltare som är helt nya i sin roll som
ställföreträdare. På grund av ekonomiska begränsningar är det dock osäkert om överförmyndarnämnden kan fortsätta med sina utbildningsinsatser
för gode män/förvaltare i samma omfattning som
tidigare. Överförmyndarnämnden kommer dock att
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arbeta vidare med frågan om att stärka ställföreträdarnas möjlighet att kunna utföra sina
uppdrag på bästa sätt.
Tillgången på digitala lösningar och smart data ökar
kraven på enkla och situationsanpassade tekniska
lösningar d.v.s. att kommunen utvecklar internetbaserade tjänster och e-tjänster. Överförmyndarnämnden har utvecklat sin hemsida och infört vissa
e-tjänster. Nämnden kommer att fortsätta utveckla
och erbjuda fler e-tjänster till allmänheten.
Under flera år har medarbetarna på överförmyndarenheten arbetat aktivt med att utveckla
arbetsmiljön på enheten. Det har handlat om att
uppleva trivsel och samvaro, att kunna påverka och
planera sitt eget arbete, att kommunikationen är
öppen och tydlig samt att kunna känna trygghet och
ge varandra stöd och hjälp. Överförmyndarenheten
var nominerad till Åmåls kommuns arbetsmiljöpris
2018. Enheten tilldelades glädjande första
placeringen med motiveringen:
"Överförmyndarenheten vinner Arbetsmiljöpriset
2018 för den fantastiska resa enheten har gjort
under de senaste åren. Ni arbetar hårt och
målmedvetet för att utveckla såväl den enskilda
medarbetaren som arbetsgruppen genom bland
annat utbildning, där hänsyn tas till individens
intresse och önskemål om arbetsområden. Ni som
grupp har en stark laganda och är ett utmärkt
team där ni alla kompletterar varandra på ett
exemplariskt sätt. Ni har genom hårt arbete skapat
en mycket god struktur och ett gemensamt
arbetssätt för ärendehandläggningen på enheten".

Ekonomi
Driftbudget
Bokslut

Årsbudget

Avvikelse
budget

80
Överförmyndarnämnd

81

120

39

81
Överförmyndarkontor

1 048

1 007

-41

811 ÖF
Gode män Åmål

940

631

-309

812
Administration Åmål

442

0

-442

2 511

1 758

-753

Ansvarsenhet

Summa, tkr

Redovisade nettokostnader för år 2018 uppgår till
2,5 miljoner kronor (mkr) att jämföras med
årsbudget på 1,8 mkr. Avvikelse mot budget blev 0,7 mkr. I den sista prognosen per den 30 november
2018 beräknades en avvikelse på -0,9 mkr jämfört
med budget. Avvikelsen mot budget beror främst på
högre personalkostnader och utbildningskostnader
för ställföreträdare.

Personalen på enheten upplever detta resultat som
ett kvitto på att gruppen är på rätt väg och kommer
att fortsätta sitt arbete med dessa viktiga frågor.
Engagerad och motiverad personal är helt avgörande
för enhetens framgångar på sikt.
Överförmyndarnämnden har tillsammans med
Åmåls kommun genomfört en utredning angående
utökning av den gemensamma överförmyndarnämnden med Dals-Eds kommun. Samtliga
fullmäktige i de samverkande kommunerna har
fattat beslut i ärendet och Dals-Eds kommun
kommer att ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019.
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Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad
Strategiskt utvecklingsområde:
Lärande och utveckling
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet
Inriktningsmål

Kommentar

Barnperspektivet ska beaktas det vill säga
överförmyndarverksamheten ska särskilt beakta vad
hänsyn till barnens bästa kräver.

Verksamheten har ett lärande förhållningssätt och sätter vuxnas
förhållningssätt gentemot barn i fokus för att främja barnets bästa.
Handläggarna har genom tolkning, dialog och reflektion av insamlad
data fört ärendeprocesserna framåt med hänsyn till
barnperspektivet.

Social hållbarhet och samverkan med olika aktörer i
samhället ska skapa grunden för medborgarnas
trygghet och välfärd. Överförmyndarnämnden ska
samverka med andra.

Överförmyndarnämnden har deltagit i diverse möten och
nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och information till både
interna och externa intressenter i samhället som berörs av
överförmyndarverksamheten.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
Överförmyndarenheten ska samverka med externa intressenter vid minst tio tillfällen under verksamhetsåret
(Tertial variant T)

Kommentar
Personalen har haft en uppsökande verksamhet för att främja kontakterna med personer som kommer i kontakt med
överförmyndarverksamheten.

Inriktningsmål
Personalen ska genom utbildningsinsatser kontinuerligt fortbilda sig
för att i hög grad förfoga över god och mångsidig kompetens samt
nödvändiga färdigheter för att rättssäkert kunna genomföra insatser
och stöd med kontinuitet och helhetssyn.

Kommentar
Personalen har genom utbildningsinsatser ökat sin
breda kompetens och sina färdigheter vilket har
haft en positiv inverkan på rättssäkerheten för
verksamheten.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
Respektive handläggare ska utbildas externt vid minst ett utbildningstillfälle under verksamhetsåret
(Tertial variant T)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
I fokus för personalutbildning står strategiska frågor för att utveckla överförmyndarverksamheten Det är viktigt att satsa på
personalen och låta dem utvecklas i sina roller vilket ökar trivsel och prestationer.

Strategiskt utvecklingsområde:
Livslång trygghet
Strategiskt mål:
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Inriktningsmål

Kommentar

Överförmyndarverksamheten ska kännetecknas av hög
kvalitet på all verksamhet vilket förutsätter ett uthålligt
arbete med ständiga förbättringar och utveckling av
rutiner och service. De ekonomiska resurserna ska
utnyttjas effektivt.

Verksamheten har kontinuerligt utvecklat rutiner och
processer för att säkerställa kvaliteten i handläggningen av
ärenden. Ett flertal förbättringsåtgärder har vidtagits under
året vilket har effektiviserat verksamheten och därmed kortat
handläggningstiderna. Nya mallar och processer har införts i
det dagliga arbetet för enheten. Överförmyndarverksamheten
har dock inte klarat av att hantera och utreda alla inkomna
ärenden inom rimlig tidsram.
95 % av alla ärenden handläggs inom föreskriven tid och den
genomsnittliga handläggningstiden för ett ansökningsärende
om överförmyndarnämndens samtycke m.m. är cirka 18 dagar.
Hälften av dessa beslut har dock redan fattats av överförmyndarnämnden inom cirka 7 dagar.
Däremot drar handläggningstiderna för ärenden gällande
anmälningar och ansökningar om behov av god man/förvaltare
ut på tiden. Cirka 70 % av godmansärenden handläggs inom
överförmyndarnämndens tidsram, det vill säga 90
kalenderdagar. När det gäller anmälningar och ansökningar om
förvaltare handläggs cirka 90 % av dessa ärenden inom
önskvärd tidsram, det vill säga 150 kalenderdagar. Med
handläggningstid menas tiden från det att ansökan/anmälan
kommer in till överförmyndarnämnden till dess att
överförmyndarnämnden fattar beslut och/eller skickar ärendet
vidare till tingsrätten för avgörande. Vissa ärenden tar kortare
tid för enheten att handlägga medan andra ärenden tar längre
tid. Förklaringar till det är att
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ärendet är komplext och kräver djupare utredning och
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det är svårt att rekrytera en lämplig ställföreträdare.
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Inriktningsmål

Kommentar
Med hänsyn till den allt svårare problematiken hos
hjälpbehövande huvudmän med psykiska störningar och
missbruksproblematik uppstår ibland situationer där
huvudmannen hotar eller utövar våld mot den gode
mannen/förvaltaren. För dessa huvudmän är det mycket
tveksamt att godmanskapet/förvaltarskapet kommer att
fungera på sikt och det är samtidigt mycket svårt att rekrytera
ställföreträdare till dessa ärenden.
En samlad bedömning av verksamheten visar på ett bättre
resultat jämfört med tidigare år. Överförmyndarnämnden
kommer fortsätta sitt arbete med att utveckla hemsidan med
informationsmaterial och införa fler e-tjänster för att förenkla
för både
ställföreträdare
och
handläggare
inom
överförmyndarnämnden. I de mest komplicerade ärendena
kommer eventuellt rekryteringsproblemen att lösas med
yrkesmässiga ställföreträdare.
Se även nedanstående uppföljning av nyckeltal.

Nyckeltal
Handläggning av ansökningar om överförmyndarnämndens medgivande. Från att komplett och i övrigt felfri ansökan är
registrerad ska beslut ha fattats inom 45 kalenderdagar
(Tertial variant T)

Kommentar
Arbetet med att utveckla rutiner och processer på enheten har gett positivt resultat. Samtliga ansökningsärenden om nämndens
medgivande har hanterats inom angiven tidsram.

Från att komplett och i övrigt felfri ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto är registrerat ska beslut ha fattats
inom sju kalenderdagar
(Tertial variant T)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Målet för år 2018 var att kompletta ansökningsärenden om uttag från överförmyndarspärrat konto skulle hanteras inom sju
kalenderdagar vilket har uppnåtts.

Från att komplett och i övrigt felfri förteckning är registrerad ska överförmyndarenheten granska handlingarna inom 60
kalenderdagar
(Tertial variant T)

Kommentar
Målet för år 2018 var att förteckningar skulle granskas inom 60 kalenderdagar vilket har uppnåtts.

Från att komplett och i övrigt felfri slutredovisning är registrerad ska överförmyndarenheten granska redovisningen inom 60
kalenderdagar
(Tertial variant T)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Arbetet med att utveckla rutiner och processer på enheten har gett positivt resultat. Granskningen av sluträkningar har
hanterats inom uppsatta tidsramar.

Överförmyndarenheten ska granska minst 90 % av årsräkningarna senast den 31 augusti varje år
(Tertial variant T)

Kommentar
Arbetet med att utveckla granskningsrutiner av årsräkningar har gett resultat. God kvalitet uppnås genom att kontinuerligt
förbättra rutiner och processer.

Överförmyndarenheten ska skicka ut vitesföreläggande senast två månader från sista datum som handlingen skulle ha varit
inne hos överförmyndarnämnden
(Tertial variant T)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
100 % av vitesförelägganden har hanterats inom angiven tidsram.

Ansökan om god man för ensamkommande barn - överförmyndarenheten ska handlägga ärendet från det att handlingen
inkom till avslut av ärende inom 14 kalenderdagar
(Tertial variant T)

Kommentar
Alla ansökningsärenden om god man för ensamkommande barn har hanterats av enheten inom angivna tidsramar.
Anmälningar om behov av god man enligt FB 11:4 (föräldrabalken) - överförmyndarenheten ska handlägga ärendet från det
att handlingen inkom till överlämnande till tingsrätten inom 100 kalenderdagar
(Tertial variant T)

Forts.
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Nyckeltal

Kommentar
Målet för år 2018 att anmälningar om behov av ställföreträdare skulle hanteras inom 100 kalenderdagar har inte uppnåtts.
Resultatet är dock bättre än tidigare år vilket är positivt. Anledningen till att målet inte har uppnåtts beror främst på
rekryteringssvårigheter av ställföreträdare (gode män/förvaltare) vid komplicerade ärenden. Antalet personer med stort
hjälpbehov av en ställföreträdare har ökat vilket gjort det svårare för överförmyndarnämnden att hitta lämpliga ställföreträdare.
Utvecklingen med allt fler komplexa ärenden har dessutom inneburit att många personer befinner sig i en utsatt situation. Det
gäller exempelvis personer med psykiska problem, missbruksproblematik och vid ärenden där personen eller anhöriga har
upplevts som utåtagerande och hotfulla. Det är ärenden där det visat sig näst intill omöjligt att kunna rekrytera en lämplig
ställföreträdare eller att det helt enkelt är mycket olämpligt att ha en lekman som ställföreträdare.
I de fall som hjälpbehövande personer är aggressiva och hotfulla bör dessa få hjälp av personer med specialistkompetens på
området. Överförmyndarnämnden har därför fattat beslut om att kunna anlita s.k. yrkesmässiga ställföreträdare vid särskilt
komplicerade ärenden vilket kommer att underlätta tillsättningen av ställföreträdare.

Anmälningar om behov av förvaltare enligt FB 11:7 - överförmyndarenheten ska handlägga ärendet från det att handlingen
inkom till överlämnande till tingsrätten inom 150 kalenderdagar
(Tertial variant T)

Kommentar
Målet har inte helt uppnåtts. Under året har utbildningsinsatser m.m. genomförts för gode män/förvaltare för att stärka deras
roll som ställföreträdare. Även om det är för tidigt att dra några slutsatser tyder resultatet på att rekryteringen av förvaltare till
förvaltarskapsärenden har förbättrats.
Överförmyndarnämnden har även fattat beslut om att kunna anlita s.k. yrkesmässiga ställföreträdare vid särskilt komplicerade
ärenden vilket också kommer att underlätta tillsättningen av ställföreträdare.
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Inriktningsmål

Kommentar

Huvudmän och närstående ska bemötas på ett värdigt och
respektfullt sätt för att skapa en positiv självbild och tilltro
till sin egen förmåga samt skapa goda förutsättningar för
en bra livssituation, utifrån individuella önskemål.

Tilliten för överförmyndarnämnden och medarbetarna är en
viktig del för verksamheten. Verksamheten har utvecklat
rutiner för att den enskilde inte ska lämnas utan stöd. Den
enskildes situation ska uppmärksammas när vederbörande
eller anhöriga vänder sig till överförmyndarnämnden i ett
ärende.

Huvudmän ska ha inflytande och vara delaktiga i beslut
om åtgärder och insatser som berör dem.

Tilliten för överförmyndarnämnden och medarbetarnas arbete
är viktig för kommunen för att uppnå en stabil överförmyndarverksamhet. Den enskildes situation ska uppmärksammas när
vederbörande vänder sig till överförmyndarnämnden för att få
hjälp i ett ärende. Den enskilde ska ha möjlighet till inflytande
och påverkan i ärenden som hen berörs av.

Personalen ska genom utbildningsinsatser kontinuerligt
fortbilda sig för att i hög grad förfoga över god och
mångsidig kompetens samt nödvändiga färdigheter för att
rättssäkert kunna genomföra insatser och stöd med
kontinuitet och helhetssyn.

Personalen har genom utbildningsinsatser ökat sin breda
kompetens och sina färdigheter vilket har haft en positiv
inverkan på rättssäkerheten för verksamheten.

Övriga nyckeltal som styrelsen/nämnden följer
Övriga nyckeltal
Antal huvudmän och myndlingar

Utfall
2018

Riket
2018

Utfall
2017

Riket
2017

Utfall
2016

Riket
2016

789

840

987

Antal förvaltare

34

32

25

Antal gode män

532

576

742

Antal förmyndare

298

284

220

Antal inregistrerade ärenden

218

252

331

Antal års- och sluträkningar

515

567

539

Antal års- och sluträkningar där arvode begärs

405

433

397

Antal arvoderingar (övriga ärenden)

312

903

1 882

217 290

235 806

276 276

Arvodeskostnad fördelat på huvudman (%)

56

55

36

54

33

Arvodeskostnad fördelat på kommun (%)

44

45

64

46

67

Huvudmän/myndlingar totala tillgångar och
inkomster (tkr)

Källa: Handläggarsystem Wärna databas samt länsstyrelsens statistik för år 2018 enligt 26 § Förmyndarskapsförordningen.
Nyckeltal för år 2018 är beräknade för perioden januari-december. Statistik för Riket 2018 kommer att publiceras under första
halvåret 2019.
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Begreppsförklaringar
Avskrivning
Kostnad för anläggningstillgångens värdeminskning.
Avsättning
Skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller
belopp.
Balanskrav
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta
om en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste
det kompenseras med överskott inom tre år.
Balanskravsutredning
Vid utredning om balanskravet har uppnåtts ska
hänsyn tas till vissa redovisningsposter, till exempel
realisationsvinster.
Balansräkning
Balansräkning är en uppställning av kommunens
tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle.
Driftredovisning
Kostnader och intäkter (externa och interna) för den
löpande verksamheten.
Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder samt
avsättningar.
God ekonomisk hushållning
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sina verksamheter. För verksamheten ska anges mål
och riktlinjer. För ekonomin ska anges finansiella
mål.

Kostnad
Periodiserad utgift, det vill säga den del av utgiften
som tillhör året/perioden.
Pensionsskuld
Åtagandet för nuvarande och tidigare anställdas
hittills intjänade men ännu inte utbetalade
pensioner. Se vidare kapitlet Redovisningsprinciper.
Resultaträkning
Sammanställning över hur ekonomin gått under
året/perioden. Resultaträkningen visar externa
intäkter och kostnader och ger som saldo årets/
periodens resultat (vinst eller förlust).
Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder visar den finansiella styrkan på
kort sikt.
Soliditet
Eget kapital i relation till de totala tillgångarna visar
hus stor del av dessa som finansieras med egna
medel - finansiell styrka på lång sikt.
Vision
En vision kan beskrivas som ett önskat framtida
tillstånd. Den behöver inte vara mätbar, eller ens
nåbar, men ska fungera som en gemensam
framtidsbild och stödja en färdriktning för fortsatt
utveckling.

Interimsposter
Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter. Interimsskulder består av
förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Dessa
balansposter används då inkomster och utgifter
periodiseras på rätt år/period.
Intäkt
Periodiserad inkomst, det vill säga den del av
inkomsten som tillhör året/perioden.
Investeringsredovisning
Omfattar utgifter för investeringar i anläggningstillgångar.
Kassaflödesanalys
Visar betalningsflöden och hur likviditeten har
förändrats. Redovisas inte i delårsrapporten.
Komponentredovisning
Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångars
värde successivt förbrukas, måste skillnader i
förbrukning och nyttjandeperioder av betydande
komponenter i en materiell anläggningstillgång
beaktas.
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