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KS § 128 Uppföljning av mål i avfallsplan 20172022 för Åmåls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen
och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 juni 2017 antog kommunfullmäktige en avfallsplan för perioden 2017 2022. Planens mål ska följas upp och utvärderas efter tre år.
Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda eller har
påbörjats.
Utfallet av åtgärderna är blandar, till exempel visar uppföljningen att åtgärder för
att öka återanvändningen har gett positiva resultat, medan åtgärderna för att öka
återvinningen inte ser ut att ge önskad effekt.
Ett antal nya åtgärder föreslås under de två sista åren av planperioden. Prognosens
är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under 2022. Huvudsyftet med
de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför framtagandet av förslag
till ny avfallsplan för perioden 2023-2028.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 71
- Beslut teknik- och fritidsnämnden 20 april 2021 § 40
- Beslut teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 6 april 2021 § 14
- Tjänsteyttrande den 8 februari 2021
- Bilaga Uppföljning av mål i avfallsplan för Åmåls kommun

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Teknik- och fritidsnämnden

§ 40

Dnr 2021-000039

Uppföljning avfallsplan Åmål
Ärendebeskrivning
Åmåls kommunfullmäktige antog den 21 juni år 2017 en avfallsplan för
avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 20172022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas.
Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har
påbörjats.
Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad
återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad
återvinning inte ser ut att få önskad effekt.
Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden.
Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022.
Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför
framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 21-02-08
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, § 14
Måluppföljning avfallsplan Åmål
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen.
______________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Åmål
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2021-04-06
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Uppföljning avfallsplan Åmål
Ärendebeskrivning
Åmåls kommunfullmäktige antog den 21 juni år 2017 en avfallsplan för
avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 20172022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas.
Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har
påbörjats.
Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad
återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad
återvinning inte ser ut att få önskad effekt.
Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden.
Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022.
Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför
framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210208.
Måluppföljning avfallsplan Åmål
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

TFNSÅ

2021-02-08

2021/39

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

Uppföljning av mål i avfallsplan för Åmåls kommun
Sammanfattning
Åmåls kommunfullmäktige antog den 21 juni år 2017 en avfallsplan för
avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 20172022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas.
Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har påbörjats.
Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad
återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad
återvinning inte ser ut att få önskad effekt.
Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden.
Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022.
Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför
framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028.
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen.

Bakgrund
Avfallsplanen grundar sig på EU’s avfallshierarki den så kallade
avfallstrappan. Avfallstrappan är numera även inlagd i den svenska
miljölagstiftningen och miljöbalken. Målstrukturen i avfallsplanen är upplagd
utifrån avfallstrappans fem steg och en handlingsplan med åtgärder är kopplad
till respektive mål.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse.
Bilaga 1 – Uppföljning av mål i avfallsplan för Åmåls kommun
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att avfallsplanen ska vara ett levande styrdokument som
är aktuell utifrån gällande lagstiftning inom avfallsområdet samt speglar och
tar hänsyn till de förutsättningar som finns i kommunen.
Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet. Huvuddelen av
arbetet samt åtgärderna har utförts av kommunens renhållningsenhet och med
de medel som inryms i kommunens renhållningstaxa.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen.

Helen Halvardsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige Åmål

Veronica Carlsson Ulff
Handläggare Avfall och renhållning

Bilaga 1

TFNSÅ 2021/39

Uppföljning av mål i Åmåls kommuns avfallsplan år 2017-2020

Bakgrund

Avfallsplanen för Åmåls kommun antogs av kommunfullmäktige i juni år 2017. I planen anges
att det år 2020 ska göras en sammanställning och måluppföljning av planperiodens första tre år.

Målstruktur och uppföljning

Avfallsplanens målstruktur är uppbyggd utifrån EU´s avfallshierarki, den så kallade
avfallstrappan. Avfallstrappan utgörs av fem steg och ju högre i avfallstrappan som kommunens
avfallshantering hamnar desto mer miljömässigt hållbar är den. Bild 1 illustrerar de olika stegen
i avfallstrappan.

Bild 1. Avfallstrappan

Utförda aktiviteter samt en analys av uppnått resultat har sammanställts för respektive
övergripande mål i avfallsplanen.
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Avfallsminimering

För att minimera mängden avfall som uppkommer behöver kommunen arbeta förebyggande
med t.ex. information till kommunens invånare och verksamheter om avfallets påverkan på
miljön samt hur mängden avfall kan minimeras.
Åmåls kommuns övergripande mål är att arbeta för att minska mängden avfall, se målstruktur
och aktiviteter i tabell 1.
Tabell 1.

AVFALLSMINIMERING
Övergripande mål

Kommunerna ska arbeta för att minska mängden avfall

Detaljerade mål

År 2022 ska mängden
kärl- och säckavfall per
invånare ha minskat med
25%, jämfört med 2015
års nivå.

Aktiviteter

A. Matsvinnsprojekt.
B. Minst en plockanalys
av restavfall ska
utföras under
avfallsplanens
period.
C. Information till
kommunernas
invånare.

År 2022 ska
nedskräpningen
utomhus på allmänna
platser ha minskat med
30%, jämfört med 2017
års nivå.
A. Delta i projekt för
attitydförändring
t.ex. skräpplockardagarna.

Kunskapen hos
kommunernas
invånare ska öka om
hur de kan minska
avfallets farlighet samt
mängd.
A. Information skickas
ut till
kommunernas
invånare.

B. Mätning av

B. Information om
avfallshantering
ska finnas på minst
ytterligare ett språk
på hemsidorna.

nedskräpning på
allmän plats.

C. Ökat samarbete
med tillsynsmyndigheter.

Utförda aktiviteter

Samtliga de aktiviteter som anges i handlingsplanen har utförts under planperiodens första tre
år. Matsvinnsprojekt i skolan har utförts av kommunens kostenhet.
Resultat och analys avfallsminimering

Att minska den mängd avfall som genereras av samhällets invånare är svårt då
avfallsproduktionen även påverkas av faktorer som kommunen inte har full rådighet över. Ett
exempel är kopplingen mellan avfallsproduktion och konjunkturläge dvs. hög eller låg
konjunktur. Vid hög konjunktur ökar konsumtionen av varor och således ökar även mängden
avfall som produceras.
Mängden insamlat kärl- och säckavfall per invånare har under perioden 2015-2020 varit i stort
sett oförändrad. För att uppnå målet med en minskning på 25% så behöver avfallsmängden
minska med 64 kg/invånare och år från 2015-års nivå.
Diagram 1 visar mängden insamlat kärl- och säckavfall per invånare under åren 2015-2020.
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Diagram 1.

Den plockanalys som utfördes år 2019 visar att det finns en potential att minska mängden avfall
då t.ex. andelen återvinningsbart material, förpackningar och tidningar, fortfarande utgör drygt
en tredjedel av materialet som slängs i det gröna kärlet. Matavfall som kan återvinnas till biogas
och biogödsel till lantbruket utgör även det en ansenlig andel av kärl- och säckavfallet, cirka
45%.
Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse

Att nå ända fram när det gäller de detaljerade målen år 2022 bedöms som svårt. Att öka
tillgängligheten till återvinningsstationer där invånarna kan lämna sina förpackningar och
tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall sorteras ut är dock två åtgärder
som kan öka medvetenheten hos kommunens invånare när det gäller att även minimera
mängden avfall.

Återanvändning

Att återanvända saker som t.ex. kläder, leksaker, möbler etc. bidrar indirekt till att minska
mängden avfall. Erfarenheter från kommunens återvinningscentral på Östby Miljöstation visar
att mycket av det som idag slängs som avfall skulle kunna få ett andra liv genom att
återanvändas.
För att öka återanvändningen kan kommunen arbeta både direkt genom att skapa möjligheter
för invånarna att lämna till återanvändning/återbruk på kommunens anläggningar och indirekt
genom att samarbeta med de privata och ideella aktörer som idag redan finns.
Åmåls kommuns övergripande mål är att arbeta för ökad återanvändning, se målstruktur i tabell
2.
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Tabell 2.

ÅTERANVÄNDNING
Övergripande mål
Detaljerade mål
Aktiviteter

Kommunerna ska arbeta för ökad återanvändning
Öka mängden material som
lämnas in för återanvändning.
A. Möjlighet att lämna material för
återanvändning på Östby
återvinningscentral.

Internt återanvändningssystem för
kommunal verksamhet ska utvecklas.
A. Utred och utvärdera
användarvänligt system för
återanvändning.

B. Dialog med lokala aktörer.

Utförda aktiviteter

Idag finns möjlighet att lämna textil, skor och idrottsutrustning för återanvändning på
återvinningscentralen. Detta sker i samarbete med en extern aktör respektive en intern aktör i
kommunen.
Resultat och analys återanvändning

Ingen fullständig statistik kan föras av kommunen över hur stora volymer saker som
återanvänds istället för slängs som avfall då insamling sker av flera olika aktörer i samhället.
Egen statistik visar att det lämnats in 19 ton textil på återvinningscentralen för återbruk sedan
starten i maj 2019. Trenden i samhället har även de senaste åren varit ett ökat intresse att lämna
till återbruk och även köpa begagnat.
Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse

Ytterligare material går att sortera ut för återbruk på återvinningscentralen och efterfrågas även
av verksamhetens kunder. Utred förutsättningarna för ett ökat återbruk på återvinningscentralen
samt vilka material som kan vara aktuella för denna insamling.

Återvinning

Att återvinna material för att skapa nya produkter minskar mängden avfall, sparar energi i
förhållande till nyproduktion och minskar även uttaget av de, i vissa fall, ändliga resurser som
finns på vår planet.
För att öka återvinningen kan kommunen t.ex. arbeta med att informera invånarna om vikten
av att sortera ut återvinningsbara material och lämna dessa till återvinning på
återvinningsstation eller på återvinningscentral.
Åmåls kommuns övergripande mål är att materialet i avfallet ska ses som en resurs, se
målstruktur i tabell 3.
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Tabell 3.

ÅTERVINNING
Övergripande mål

Materialet i avfallet ska ses som en resurs

Detaljerade mål

Utred möjligheter för
återvinning av
matavfall.

Aktiviteter

Utredning av hur
matavfall kan
återvinnas på ett
miljö-mässigt
hållbart sätt.

År 2021 ska
mängden
tidningar och
förpackningar i
restavfallet ha
minskat med 10
%, jämfört med
2014 års nivå.
A. Årliga samråd
med FTI AB
för en ökad tillgänglighet och
nyttjandegrad.
B. Utred
möjlighet till
utökad FNI.

År 2022 ska
näringen i
avloppsslam
vara åter i
kretslopp.

Öka tillgängligheten till ÅVC.

Utredning av
hur avloppsslam kan
återvinnas på
ett miljömässigt hållbart
sätt.

A. Öppettider på
ÅVC
anpassas för
ökad
tillgänglighet
B. Undersöka
möjligheter till
fler
insamlingsplatser.

Utförda aktiviteter

Kommunen kommer under år 2021 påbörja en omställning av insamlingssystemet för kärl- och
säckavfall från hushåll till ett system där matavfall samlas in separat från övrigt avfall,
restavfall.
Aktiviteten att utreda en utökad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i
kommunal regi är inte längre aktuell då regeringen beslutat om att det är producenterna som
ska samla in och återvinna förpackningar.
Översyn av öppettider för återvinningscentralen på Östby Miljöstation har förberetts genom att
en besöksmätning gjordes sommaren 2019.
Resultat och analys återvinning

Utförda plockanalyser visar att andelen förpackningar och tidningar som slängs i hushållens
kärl- och säckavfall inte har minskat mellan åren 2014 och 2019. Detta resultat kan visa på att
kommunens innevånare inte har blivit bättre på att sortera ut återvinningsbart material och
lämna detta för återvinning.
Insamlingsstatistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) visar att
insamlad mängd pappers- och glasförpackningar ökat något samt att mängden tidningar
minskar. Dessa förändringar beror delvis på ett skifte i vilka förpackningsmaterial som används
på marknaden samt att konsumtionen av papperstidningar har minskat till förmån för digital
kommunikation.
Diagram 2 visar insamlad mängd per invånare av förpackningar och tidningar för åren 20142019.
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Diagram 2. Insamlad mängd förpackningar och tidningar per invånare i Åmåls kommun.

Renhållningsenhetens kundundersökning år 2018 visar att invånarna
återvinningsstationerna ofta är nedskräpade och att behållarna är fulla.

anser

att

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse

Att öka tillgängligheten till återvinningsstationer, fler återvinningsstationer, där invånarna kan
lämna sina förpackningar och tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall
sorteras ut är två åtgärder som kan leda till en ökad medvetenhet och utsortering av
återvinningsbart material hos kommunens invånare och hushåll.

Energiutvinning

Att utvinna energin ur det avfall som inte går att återanvända eller att återvinna som material är
den behandlingsmetod som då kvarstår. Avfall förbränns i särskilda pannor med anpassade
reningsprocesser för rökgaserna i syfte att inte sprida farliga ämnen ut i miljön. Den energi som
utvinns ur avfallet kan användas för elproduktion och/eller uppvärmning av lokaler.
Åmåls kommuns övergripande mål är att arbeta för att energin i rätt avfall ska tas tillvara, se
målstruktur i tabell 4.
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Tabell 4.

ENERGIUTVINNING
Övergripande mål

Energin i rätt avfall ska tas tillvara

Detaljerade mål

Endast rätt fraktioner ska
skickas till förbränning.

Aktiviteter

Medverka vid olika evenemang
i kommunerna för att sprida
information om källsortering.

Mängden farligt avfall i
restavfallet ska ha minskat år
2021, jämfört med 2014 års
nivå.
A. Information skickas ut till
kommunernas invånare.
B. Information om avfallshantering ska finnas på
minst ytterligare ett språk
på hemsidorna.
C. Utöka antalet insamlingsplatser för farligt avfall och
mindre elektronik.

Utförda aktiviteter

Renhållningsguiden skickas årligen ut till renhållningskunder i kommunen. I denna guide finns
bland annat sorteringsinformation, öppettider år återvinningscentralen och datum för de mobila
insamlingskampanjerna för farligt avfall som anordnas årligen.
År 2017 påbörjades insamling av ljuskällor, glödlampor och lågenergilampor, lokalt hos två
livsmedelsbutiker i Åmåls tätort.
Plockanalysen år 2019 visar att andelen farligt avfall i hushållens kärl- och säckavfall är fortsatt
låg.
Resultat och analys energiutvinning

Andelen farligt avfall i hushållens kärl- och säckavfall är fortsatt låg och plockanalysen 2019
visar att andelen ljuskällor i särskilt låg i jämförelse med jämförbara kommuner i Sverige.
Utfallet av den lokala insamlingen av ljuskällor är god vilket plockanalysen indikerar. Det finns
även gott om ljuskällor i behållarna vid varje hämtningstillfälle vilket visar på att
insamlingssystemet används av kommunens invånare.
Plockanalysen 2019 visar dock fortsatt att det är en stor andel återvinningsbart material som
läggs i kärlen av hushållen. Ett avfall som då skickas till förbränning istället för att återvinnas
som material.
Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse

Att öka tillgängligheten till återvinningsstationer, fler återvinningsstationer, där invånarna kan
lämna sina förpackningar och tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall
sorteras ut är två åtgärder som kan leda till en ökad medvetenhet och utsortering av
återvinningsbart material hos kommunens invånare och hushåll.
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Utred förutsättningarna för en utökning den lokala insamlingen av farligt avfall, fler
materialslag och fler platser i kommunen.

Deponering

Att deponera organiskt eller brännbart avfall är, sedan år 2003, inte en tillåten
behandlingsmetod för avfall. Deponering används idag endast i de fall då avfallet har sådana
egenskaper att det inte kan behandlas med någon annan metod i avfallstrappan.
Åmåls kommuns övergripande mål är att miljöpåverkan från deponier i kommunen ska minska,
se målstruktur i tabell 5.
Tabell 5.

DEPONERING
Övergripande mål
Detaljerade mål

Aktiviteter

Miljöpåverkan från deponier ska minska
År 2022 ska mängden avfall
till deponi ha minskat med
50%, jämfört med 2014 års
nivå.
Utreda möjligheten till
återanvändning/återvinning
av den icke brännbara
fraktionen inlämnad på
återvinningscentral.

Öka kunskapen om nedlagda
deponier i kommunerna.

En översyn och uppdatering av
tidigare kartläggningar och
kunskapsunderlag.

Utförda aktiviteter

En kartläggning och översiktlig bedömning över befintliga mindre deponier i Åmåls kommun
har utförts.
Resultat och analys deponering

Statistik över avfallsmängder visar att mängden avfall till deponi har minskat med 5% mellan
åren 2014 och 2020.
Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse

Utför plockanalys av deponifraktionen och utred sedan möjligheter till en ökad utsortering av
material för återvinning eller återanvändning.

Sammanfattning
Resultatet av det arbete och de aktiviteter som utförts de första tre åren av planperioden är
blandat.
Prognosen är att arbetet med att minimera mängden avfall som uppkommer inte kommer att
nå i mål år 2022. Det är detta steg i avfallstrappan som är svårast att påverka och kommunen
ha idag inte några effektiva och tydliga verktyg för att kunna utöva denna påverkan. En
minskning av mängden kärl- och säckavfall med 25% är även redan från början ett tufft satt
mål.
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Bilaga 1

TFNSÅ 2021/39

Arbetet med att öka återanvändningen har varit positivt och tagits emot väl av kommunens
invånare. Mängden textil och fritidsutrustning som har lämnats till återbruk på Östby
Miljöstation har varit större än väntat och denna typ av verksamhet kan utvecklas ytterligare.
Det är fortsatt lika stor andel återvinningsbart material som slängs i den vanliga soppåsen hos
hushållen. Detta gör att det kommer att vara svårt att nå målet om att minska mängden
återvinningsbart material i soppåsen med 10%. Ett viktigt beslut att påbörja insamling av
matavfall har dock tagits av kommunen och detta kommer troligen medföra att även
återvinningen av förpackningar och returpapper ökar, ett resultat som många andra kommer
har sett när de ställt om till utsortering av matavfall. Resultatet kommer dock först att ses efter
planperiodens slut d v s efter år 2022.
Prognosen är att arbetet med att endast skicka rätt avfall till förbränning inte kommer att nå
målen år 2022. Det är fortsatt lika stor andel återvinningsbart material som slängs i den
vanliga soppåsen hos hushållen. Tillgången till och tillgängligheten av återvinningsstationer
är en nyckelfaktor i arbetet med att skapa förutsättningar för en ökad återvinning och minskad
förbränning av återvinningsbart material. Ett ökat fokus på återvinningsstationernas funktion i
samhället behövs för att möjliggöra ett förändrat beteende hos hushållen när det gäller att
sortera sitt avfall.
Prognosen är att arbetet med att minska mängden avfall som skickas till deponi inte kommer
att nås år 2022. En kartläggning behöver göras över detta avfallsflöde för att sedan avgöra hur
mängden som skickas till deponi kan minskas och återvinningen öka.
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Ärende 4

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-02

1 (2)

Dnr KS 2021/180

KS § 121 Tertialrapport efter april 2021 Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger tertialrapport efter april
2020 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för de
skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och
-1 375 tkr avser Åmål. Underskottet avser intäktsbortfall för kommunens
simhallar p.g.a. pandemin. Åmåls simhall skall även renoveras vilket kommer att
innebära en längre stängning. Nya statliga beslut rörande pandemilagen kan
snabbt tas som eventuellt ändrar årets förutsättningar.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten -1 150 tkr, främst på grund av höga kostnader för vattenläckor och
en omfattande reparation av en värmepump vid avloppsreningsverket. Säffles
renhållningsverksamhet nuvarande prognos är +/-0, men då verksamheten för
hushållsavfall övergår i egen regi 1/7 skall en jämförande kostnadskalkyl göras
mot entreprenaddrift.
I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -700 tkr på grund av lägre kundintäkter
och ökade personalkostnader. Renhållningsverksamheten prognosticerar nu +/-0,
men nya avtal för Östbys verksamhet kan komma att påverka verksamheten
negativt.
För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som
uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till 487
tkr.
För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på 1 672
tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För Åmåls
renhållning finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran för
slamverksamheten på 1 366 tkr.

Beslutsunderlag
- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 11 maj 2021
- Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden
- Tertial sammanställning Åmål

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-02

2 (2)

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2021-05-18
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

§ 53

Dnr TFNSÅ/2021:2

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för de
skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och
-1 375 tkr avser Åmål. Underskottet avser intäktsbortfall för kommunens simhallar
p.g.a. pandemin. Åmåls simhall skall även renoveras vilket kommer att innebära en
längre stängning. Nya statliga beslut rörande pandemilagen kan snabbt tas som
eventuellt ändrar årets förutsättningar.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten -1 150 tkr, främst på grund av höga kostnader för vattenläckor och en
omfattande reparation av en värmepump vid avloppsreningsverket. Säffles
renhållningsverksamhet nuvarande prognos är +/-0, men då verksamheten för
hushållsavfall övergår i egen regi 1/7 skall en jämförande kostnadskalkyl göras mot
entreprenaddrift.
I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -700 tkr på grund av lägre kundintäkter
och ökade personalkostnader. Renhållningsverksamheten prognosticerar nu +/-0,
men nya avtal för Östbys verksamhet kan komma att påverka verksamheten
negativt.
För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som
uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till 487 tkr.
För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr
för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För Åmåls renhållning
finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran för slamverksamheten på
1 366 tkr.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-11
Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden
Tertial sammanställning Säffle
Tertial sammanställning Åmål
Förslag till beslut på sammanträdet
« Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag »
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(2)

Sammanträdesdatum

2021-05-18
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

Beslut
« Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2021 godkänns.
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens
driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige.
3. Investeringsuppföljning efter april månad 2021 godkänns och överlämnas
till kommunfullmäktige.»
__________________________________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Säffle
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida

1(3)

TJÄNSTEYTTRANDE
Teknik- och fritidsförvaltningen
Jakob Lindvall, 0533-68 16 20
Jakob.lindvall@saffle.se

Datum

Dnr

2021-05-11

2021/2

Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2021
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för
de skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och
-1 375 tkr avser Åmål.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten -1 150 tkr och Säffles renhållningsverksamhet ett nollresultat.
I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -700 tkr och
renhållningsverksamhet ett nollresultat.
Bakgrund
Måluppfyllelse
Trenden för måluppfyllnaden är stabil överlag, och utförligare analys
presenteras till bokslutet. Förvaltningens bedömning är att teknik- och
fritidsnämnden uppfyller de flesta av sina mål under året. Bland annat har
gång- och cykelvägnätet expanderat i båda kommunerna, och besöksantalet
på kommunernas spår och leder har ökat.
Den sistnämnda trenden kan till del härledas till rådande pandemi.
Folkhälsomyndighetens riktlinjer har följts av nämndens personal, vilket har
påverkat sjukfrånvaron på vissa verksamheter. Målet om att minska
sjukfrånvaron inom lokalvården med fem procentenheter t.o.m. år 2021
uppfylls inte, då sjukfrånvaron legat på i snitt 12% t.o.m. april. Jämfört med
samma period föregående år är det ändå en sänkning med 3%. Pandemin har
överlag ändrat förutsättningarna för de personaltäta verksamheterna.
Nämnden medverkar i samverkan med Åmåls kommun kring projektet
"Utvecklingsjobb Åmål.
Ekonomisk uppföljning
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för
de skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och
-1 375 tkr avser Åmål. Underskottet avser intäktsbortfall för kommunens
simhallar p.g.a. pandemin. Åmåls simhall skall även renoveras vilket
kommer att innebära en längre stängning. Nya statliga beslut rörande
pandemilagen kan snabbt tas som eventuellt ändrar årets förutsättningar.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten -1 150 tkr, främst på grund av höga kostnader för vattenläckor
och en omfattande reparation av en värmepump vid avloppsreningsverket.
Säffles renhållningsverksamhet nuvarande prognos är +/-0, men då
verksamheten för hushållsavfall övergår i egen regi 1/7 skall en jämförande
kostnadskalkyl göras mot entreprenaddrift.

Säffle kommun

Datum

Sida

2021-05-11

2(3)

I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -700 tkr på grund av lägre
kundintäkter och ökade personalkostnader. Renhållningsverksamheten
prognosticerar nu +/-0, men nya avtal för Östbys verksamhet kan komma att
påverka verksamheten negativt.
För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som
uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till
487 tkr.
För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på
1 672 tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För
Åmåls renhållning finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran
för slamverksamheten på 1 366 tkr.
Investeringsuppföljning
Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 52,2 Mnkr för
Säffle 2020 och 24,6 mnkr för Åmål (tilläggsbudget från 2020 är nu beslutad
och ingår i beloppet). Efter april är 2 234 tkr förbrukat för Säffle och 1 442
tkr för Åmål.
Brosjön pumpstation, 1 500 tkr
Åtgärd planeras inte att färdigställas 2021 utan påbörjas först 2022.
Sopmaskin Beam, 2 000 tkr
Utökade medel behövs. Leveranstid för ny maskin är lång och inköp
planeras först vara klart 2022.
Tvätthall Östby, 500 tkr
Anses ej kunna utföras i år. Förskjuts till 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden
Investeringsuppföljning efter april
Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2021
godkänns.
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och
rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till
kommunfullmäktige.
3. Investeringsuppföljning efter april månad 2021 godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

Säffle kommun

Helen Halvardsson
Förvaltningschef
Jarmo Kylmänen
Ekonom

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige Säffle
Kommunfullmäktige Åmål

Datum

Sida

2021-05-11

3(3)

Jakob Lindvall
Ekonom

Uppföljning T1 för Teknik- o fritidsnämnden

1

Säffle
Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla
Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

1.1: Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjandet
verksamhet

NMI=60 (medel Sverige) eller motsvarande i egen mätning (index)

Utfall före

Aktuellt

Mål innev

gående år

utfall

arande år
60.0

62.0

Kritik på teknik:>/=71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och
lekredskap för barnen

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut
Helt uppfyllt
Bedömd trend för måluppfyllelse
Trenden är ökad
Effekt/resultat/analys
Vi kan konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter är jämförbart med tidigare år
Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år och nästa tillfälle blir under 2022. Verksamheten fokuserar mycket på
att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar där nämnden I början av 2021 beslutade om underhållsplan för spår och
leder. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott.
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Pandemin har haft stor påverkan på park och fritidsenheten. Vi har fått ett större antal besökare på spår och leder, vilket var tydligt
under januari-mars med många besökare på skidspåren vid Tegnerområdet och Nysäter. Vi hade även fina möjligheter till
skridskoåkning både på naturis och uppspolad is.
Sim- och idrottshallar har haft kraftigt reducerad verksamhet pga pandemin och endast varit öppna för rekommenderad
ungdomsverksamhet enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer. I Säffle ishall har föreningars verksamhet i Säffle och Åmål kunnat
samordnas då ishallen iÅmål används till vaccinationscentral.
Ett stort arbete pågår fortsatt i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll,
föreningsbidrag och avtal. Ett utkast till lekplatsutredning har tagits fram och där återstår nu att utifrån materialet färdigställa en plan
utifrån jämställdhet, tillgänglighet och trygghet.
Arbetet med nya riktlinjer för föreningsbidrag närmar sig färdigställande och återstående arbete är beräkningar inför budget och
samråd med föreningslivet.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

1.2: Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna

Utfall före

Aktuellt

Mål innev

gående år

utfall

arande år

Statistik från bl.a. felanmälansystemet (antal)
Antal e-tjänster

Måluppfyllelse vid årets slut:
Delvis uppfyllt
Trend för måluppfyllelse:
Trenden ökar
Effekt/resultat/analys:
Våra kommuninvånare anmäler frekvent de fel som uppkommer till vår kundtjänst via appen, e-post eller telefonsamtal. Antalet
avslutade ärenden i felanmälansystemet har ökat mellan 2019 och 2020 med ca 100 ärenden, till 1200 stycken.
2

Genomsnittlig handläggningstid har minskat markant inom kategorierna park, fritid och återvinningsstationer Åmål. För övriga områden
ligger handläggningstiden kvar på samma nivå som förra året. Vi kan konstatera att efter den tidigare genomförda utvecklingsinsatsen
har fler ärenden handläggs på ett bättre sätt, med mer återkoppling till kund och ett snabbare avslut.
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse:
Vi kommer att införa ytterligare e-tjänster under året. Arbetet med aktiviteter handlingsplanen för digitaliseringsstrategin pågår och
kommer att utveckla förvaltningens interna arbete samt gentemot kommuninvånare och kunder.

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

3.1: Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser inom nämndens
verksamhetsområde
Utfall före
gående år

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut
Ej uppfylld
Bedömd trend för måluppfyllelse
Trenden är oförändrad
Effekt/resultat/analys
Förutsättningarna för arbetsmarknadsåtgärder har påverkats av pandemin. Nämnden avser dock ta emot feriepraktikanter i samma
omfattning som tidigare år i både Säffle och Åmål. Nämnden medverkar också i samverkan med Åmåls kommun kring
arbetsmarknadsprojektet "Utvecklingsjobb Åmål" men inte ingått i något större arbetsmarknadsprojekt i Säffle.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet
Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

4.1: Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att
vistas i för alla
Utfall före

Aktuellt

Mål innev

gående år

utfall

arande år

NMI park, grönområden och natur 88% (%)

81.00%

88.00%

NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv, föreningsliv 83% (%)

73.00%

83.00%

Kritik på teknik >/=71% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen
Årets friluftskommun

71.00%
68

68

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut:
Helt uppfyllt
Bedömd trend för måluppfyllelse:
Trenden är oförändrad. Park- och fritidsverksamheten har levererat stabila positiva resultat i de senaste NMI- och Kritik på
teknikmätningarna. Med redovisade aktiviteter vill verksamheten säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas
för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott.
Effekt/resultat/analys
När år 2020 summerades kunde vi konstatera att besökare till friluftsanläggningar hade ökat. Trenden fortsätter även 2021.
Verksamheten har fokus på att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar och markområden. Med redovisade aktiviteter vill
verksamheten säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och
utbud är gott.
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
3

Kommunerna har tillsammans många idrotts- och fritids/friluftsanläggningar och lekplatser. En satsning för att höja standarden och
skötsel av spår och leder har gjorts i Säffle under ett par år. Underhållsplan för spår och leder beslutades av nämnden i början av
året och den ligger till grund för planering och prioritering.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

4.3: Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla.

Utfall före
gående år
NMI gator och vägar 55 (index)

Aktuellt
utfall

56.0

Mål innev
arande år
53.0

Kritik på teknik >/=55% ska vara helt/ganska positiva till vinterväghållningen i kommunen

55.00%

Kritik på teknik >29% ska uppleva bra/ganska bra standard på kommunens gator

29.00%

Kritik på teknik >/=76% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut
Helt uppfyllt
Trend för måluppfyllelse
Trenden är ökad
Effekt/resultat/analys:
Samtliga delmått inom nöjdhet för gator och vägar har ökat något i NMI-undersökningen. Målen inriktar sig ungefär på rikets medel
oavsett kommunstorlek. Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt) samt snöröjningsinsatser är av störst
betydelse för invånarnas upplevelse av gator/gång- och cykelbanor. Den sistnämnda variabeln påverkas dock i stor utsträckning av
hur snörik vintern varit.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

4.4: Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning

Utfall före
gående år
NMI gång- o cykelvägar ska vara minst 55 (index)

Aktuellt
utfall

58.0

Mål innev
arande år
54.0

Kritik på teknik >/=45% ska gå till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer

45.00%

Kritik på teknik >/=46% ska sommartid cykla någon/några gåner i veckan eller mer

46.00%

Kritik på teknik >/=13% ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer

13.00%

Kritik på teknik >/=51% ska uppleva bra/ganska bra standrd på kommunen gc-vägar

51.00%

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut
Helt uppfyllt
Trend för måluppfyllelse
Trenden är ökad
Effekt/resultat/analys
Gatuenheten har ökat något i alla delmått i NMI-undersökningen men är ganska långt ifrån enligt undersökningen Kritik på teknik
även om trenden är stigande. Målsättningar satta ungefär mot rikets medel oavsett kommunstorlek.

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
4

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

5.1: För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten utan anmärkning enligt
livsmedelsverkets krav.
Utfall före

Aktuellt

Mål innev

gående år

utfall

arande år

Utfall före
gående år

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (antal)

Utbytestakten för renvattenledningar uppnår >0,7%=141 år

0.30%

Inga avvikelser finns rapporterade. Inga resultat för omläggningstakt finns för perioden januari-april 2021.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

5.2: Avloppsvattnet ska renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna tillstånd

Utfall före
gående år

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

Inga gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärden ska överskridas (index)

Inga avvikelser är redovisade för perioden.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

5.3: Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet

Utfall före
gående år
SCB:s NMI: >/=86

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

82.0

Kritik på teknik :>/= 92% (%)

Ingen utvärdering har genomförts genom NMI eller Kritik på teknik under perioden januari-april 2021. Utvecklingen är positiv vad
gäller nöjdhet med vatten- och avloppsverksamheten.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

5.5: Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall

Utfall före
gående år
NMI >/=7,4

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

7.4

Kritik på teknik >/= 85%

Ingen utvärdering har genomförts genom NMI eller Kritik på teknik under perioden januari-april 2020. Vid senaste
NMI-undersökningen år 2020 visade index 7,4 för nöjdhet med sophämtning i kommunen. Det ligger i paritet med snittet för
deltagande kommuner.
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Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

5.6: Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt
Utfall före
gående år

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

Egen mätning av nöjd kundindex (NKI) Upplevd service >=4 (index)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut:
Ej utvärderad
Bedömd trend för måluppfyllelse vid årets slut
Trenden är oförändrad
Effekt/resultat/analys
Kunddialog har inte kunnat genomföras under våren pga pandemin men har nu påbörjats.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

5.4: Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten

Utfall före
gående år
NMI >/=85

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

8.2

Kritik på teknik >/=96%

Vid NMI för 2020 minskade nöjdheten något.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

6.1: Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde

Utfall före
gående år
>0,7%(141 år) renvatten

0.30%

>0,6%(175 år) spillvatten

0.70%

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

Inga värden för omläggningstakt är redovisade för perioden januari-april 2021.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

6.2: År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå.

Utfall före
gående år
Egen statistik

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

3 647.0

Inga värden finns redovisade för perioden januari-april 2021.
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Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

7.1: Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka

Utfall före
gående år

Aktuellt
utfall

Mål innev
arande år

NMI-undersökning
MMI=4,0

4.0

4.0

HME=75

72.8

75.0

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut:
Helt uppfylld
Trend för måluppfyllelse:
Trenden är oförändrad
Effekt/resultat/analys
Säffle kommuns medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2020. Deltagandet från förvaltningen uppgick till 76% vilket
var en rejäl ökning jämfört med för två år sedan. Undersökningen följs upp genom MMI(motiverad medarbetarindex) där
medarbetarna svarar på frågor om nöjdhet kring motivation, nöjdhet kring arbetssituation, kommunen som arbetsgivare samt
förväntningar på arbetet. Frågorna följs upp med index i 13 boxar som ex. ledarskap, delaktighet, förtroende, trygghet, trivsel,
likabehandling mfl.
Nu följer ett internt arbete inom respektive enheten tillsammans med medarbetarna där resultatet följs upp genom att titta på både
förbättringsområden och bra områden att bevara.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

7.2: Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med 5 procentenheter inom perioden 2019-2021.

Utfall före
gående år
Mål=6,63%

Aktuellt
utfall

12.25% 12%

Mål innev
arande år
6.63%

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut
Ej uppfyllt
Trenden för måluppfyllelse:
Oförändrad
Effekt/resultat/analys
Den ackumulerade sjukfrånvaron inom lokalvården minskade från 12,6 % 2016 till 7,7 % mellan åren 2015-2019. Det är ett resultat av
målmedvetet, strategiskt arbete inom lokalvårdsenheten. Under år 2020 var sjukfrånvaron som högst i mars med 20% för att därefter
successivt minska. I år ligger sjukfrånvaron betydligt lägre med 12%, vilket är positivt
Lokalvård är ett yrke där det är svårt att undvika sociala kontakter och andra riskmoment för smittspridning. Den högre sjukfrånvaron är
därför förväntad. Vi gör dock bedömningen att lokalvården har goda chanser att uppnå målet på sikt, under förutsättning att pandemin
klingar av. 13
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Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Bland annat har satsningar under åren gjorts med fokus på medarbetarna genom: träning på arbetstid, föreläsningar om
lokalvårdsarbetet och dess betydelse, städinstruktioner har setts över. Ergonomiutbilding, HLR(hjärt- och lungräddning) och
brandkunskap genomförs kontinuerligt. Städvagnar och arbetsredskap byts ut till mer ergonomiska och arbetsområden utrustas med
maskiner. Detta har inneburit att tidigare långtidssjukskrivna medarbetare idag har kunnat gå till deltidssjukskrivning, eller åtegå helt i
arbete.
Översyn av gångtider mellan arbetsområden har också gjorts, något som tidigare var en stor källa till stress hos medarbetarna. Ett
ständigt pågående arbete är att jobba med känslan av delaktighet något som städenheten lägger mycket fokus på.
En medarbetardag kunde hållas tidigt i september med fokus på medarbetarskapet och delaktig i verksamheten.
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Åmål
Strategiskt utvecklingsområde: Kultur och rekreation
Strategiskt mål: Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus
Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

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

Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

TFNÅ19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar
Egna enkäter
Kritik på teknik >/= 71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen

66.00%

Mål 2021
TFNÅ19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar
Egna enkäter
Kritik på teknik >/= 71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen

71.00%

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut
Helt uppfyllt
Bedömd trend för måluppfyllelse
Trenden är ökad
Effekt/resultat/analys
Vi kan konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter är jämförbart med tidigare år.
Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år och nästa tillfälle blir under 2021. Verksamheten fokuserar mycket på att säkerställa
gott löpande underhåll av anläggningar. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott.
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Pandemin har haft stor påverkan på park och fritidsenheten. Vi har fått ett större antal besökare på spår och leder, vilket var tydligt under
januari-mars då skidspåren på Hanebol kunde anläggas med natursnö initialt och med konstsnö senare. Högheden slalomanläggning kunde också
öppna upp för besökare. Vi har även haft fina möjligheter till skridskoåkning både på naturis och uppspolad is.
Sim- och idrottshallar har haft kraftigt reducerad verksamhet pga pandemin och endast för rekommenderad ungdomsverksamhet enligt
folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Ett stort arbete pågår fortsatt i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag
och avtal. Ett utkast till lekplatsutredning har tagits fram och där återstår nu att utifrån materialet färdigställa en plan utifrån jämställdhet,
tillgänglighet och trygghet.
Ishallen skall övertas av ÅKAB och i samband med det har flera utredningar och reparationer skett. I samråd med förening, kommun och region tog
beslut att ishallen blir vaccinationscentral.
Arbetet med nya riktlinjer för föreningsbidrag närmar sig färdigställande och återstående arbete är beräkningar inför budget och samråd med
föreningslivet.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

Årets friluftskommuner

Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

Mål 2021

TFNÅ19: Förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun till plats 40 (index)
Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun"

74.0

Nämndmål
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Nämndmål

Status

Trend

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

Utfall

Utfall

Dec 2020

Apr 2021

Mål 2021

Kritik på teknik >/= 87% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen
Årets friluftskommun

74

74

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut:
Helt uppfyllt
Trend för måluppfyllelse:
Bedömd trenden är oförändrad
Effekt/resultat/analys
När år 2020 summerades kunde vi konstatera att besökare till friluftsanläggningar hade ökat. Trenden fortsätter även 2021 som beskrivits på
föregående mål.
Verksamheten har fokus på att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar och markområden. Med redovisade aktiviteter vill verksamheten
säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott.
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Väsentliga händelser är att vi har anlagt en ny lekplats i Fengersfors. Nya bryggor har köpts in till Forsbackabadet och Örnäs. Arbetet kring
Mossängen med aktivitetsytan för actionparken pågår. Föreningen har fått en cotainer som utgör stommen för både aktivitet men också för att kunna
skapa mer verksamhet och förvara både material till aktivitet och under bygge av fler aktiviteter. Föreningen har fått externa medel för att färdigställa
actionparken som förväntas stå klar våren 2021.

Strategiskt utvecklingsområde: Livslång trygghet/Företagsamhet och kreativitet
Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten

Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

Mål 2021

TFNÅ19: Kritik på teknik :>/= 89% (%)
Kritik på teknik >/= 94%
Ingen utvärdering har genomförts genom NMI eller Kritik på teknik under perioden jan-april 2021. Utvecklingen är positiv vad gäller nöjdhet med
vatten- och avloppsverksamheten. Nästa enkätundersökning för Åmåls del genomförs med Kritik på teknik år 2022.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

Öka nöjdheten med renhållningen kommande treårsperiod

Utfall

Utfall

Dec 2020

Apr 2021

Mål 2021

TFNÅ19: Kritik på teknik: öka nöjdhet till 85% (%)
Kritik på teknik, öka nöjdhet till 85%
Enkätundersökningen Kritik på teknik år 2019 placerade Åmål på en 9:e plats bland deltagande kommuner med en nöjdhet på 89%. Trenden
bedöms fortsatt positiv.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå.
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Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

Mål 2021

Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

TFNÅ19: Plockanalyser av kärl- och säckavfall
TFNÅ19: Årsstatistik från FTI AB
Egen statistik
Nämndmål

Status

Trend

Mål 2021

TFNÅ19: Mätning av nedskräpning via Håll Sverige Rent (%)
TFNÅ19: Egen statistik (%)

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla

Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

TFNÅ19: Kritik på teknik: 46% ska uppleva bra standard på större gator (%)
TFNÅ19: Kritik på teknik: 67% ska vara nöjda med vinterväghållning av större gator (%)
TFNÅ19: Kritik på teknik: 30% ska uppleva bra trafiksäkerhet. (%)
Kritik på teknik > 29% ska uppleva bra standard på större gator
Kritik på teknik >/= 55% ska vara helt/ganska positiva till snöröjning och halkbekämpning i kommunen
Kritik på teknik >/= 81% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer

Mål 2021
TFNÅ19: Kritik på teknik: 46% ska uppleva bra standard på större gator (%)
TFNÅ19: Kritik på teknik: 67% ska vara nöjda med vinterväghållning av större gator (%)
TFNÅ19: Kritik på teknik: 30% ska uppleva bra trafiksäkerhet. (%)
Kritik på teknik > 29% ska uppleva bra standard på större gator
Kritik på teknik >/= 55% ska vara helt/ganska positiva till snöröjning och halkbekämpning i kommunen
Kritik på teknik >/= 81% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer
I utvärdering har genomförts genom enkäten Kritik på teknik. Trenden för nöjdhet ligger som snittet bland deltagande kommuner. Nöjdhet med
kommunala gator är överlag lågt i riket.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande

Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

Mål 2021

TFNÅ19: Kritik på teknik: 47% ska uppleva bra standard (%)
Kritik på teknik >/= 51% ska uppleva bra standard på gång- och cykelvägar
Kritik på teknik > 53% går till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer
Kritik på teknik > 51% ska sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer
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Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

Mål 2021

Kritik på teknik > 12% ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer
Nöjdhet med gång- och cykelvägar ligger som snittet i kommunerna när man jämför i enkätundersökningen Kritik på teknik.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

Status

Trend

Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens rekommendationer, 0,7% för vatten, 0,6% för spill

Utfall

Utfall

Dec 2020

Apr 2021

Mål 2021

TFNÅ19: VASS egen statistik vatten
TFNÅ19: VASS, egen statistik, spill
VASS, egen statistik 0,8% för vatten

0.30%

VASS, egen statistik 0,6% spill

0.30%

Inga värden för omläggningstakt är redovisade för perioden jan-april 2021.

Nämndmål
Nämndmål
För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan
anmärkning enligt livsmedelsvekets krav.
Utfall
Dec 2020

Utfall
Apr 2021

Mål 2021

TFNÅ19: Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (%)
Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvatternkvaliteten
Inga avvikelser är redovisade.

Nämndmål
Nämndmål

Status

Trend

Status

Trend

Avloppsvattnet ska renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets uppsatta reningskraven uppfylls

Utfall

Utfall

Dec 2020

Apr 2021

Mål 2021

TFNÅ19: Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde (index)
Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde
Inga avvikelser är redovisade.

Nämndmål
Nämndmål
Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna

Utfall

Utfall

Dec 2020

Apr 2021

Mål 2021

TFNÅ19: Statistik från bl.a. felanmälansystemet (antal)
Statistik från bl.a. felanmälassystemet
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Driftsredovisning (tkr)
Budget
Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

Övriga Intäkter

63 665

72 189

-8 524

216 566

-3 700

Kommunbidrag

22 282

22 282

-0

66 846

0

-77 785

-93 215

15 430

-279 455

-1 025

-1 256

-1 319

62

-3 957

0

6 906

-63

6 969

0

-4 725

Kostnader
Räntekostnader
Resultat

Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam nämnd för teknik- och fritidsverksamhet sedan 1 januari 2011. Teknik- och
fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och
fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive
avgiftsfinansierad verksamhet. Säffle kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns
organisation. Utöver vad som följer av lag gäller fastställt reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den
gemensamma nämnden, som gäller 2019-2022 + fyra ytterligare år. Åmåls kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål och
teknik- och fritidsnämnden svarar för drift- och underhåll av dessa. Nämnden hyr anläggningarna motsvarande kostnaden för
avskrivning och ränta. De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 2021 innebär en generell
ramökning med 1 000 tkr för Säffle. Kommunbidraget minskar dessutom med 91 tkr pga. lägre hyror från SÄBO i och med
införandet av komponentavskrivning. Fastighetsunderhållet minskas med 238 tkr och en ramökning med motsvarande belopp. Ett
uppdrag att betala extra driftbidrag för medfinansiering till Svanskogs Folkets Hus innebär ett utökat kommunbidrag om 545 tkr.
Utökade driftkostnader för gatuinvesteringar medför även ytterligare 403 tkr i kommunbidrag. Åmåls kommun har ökat driftbidraget
med 852 tkr år 2021 för förstärkning av personalkostnader, ökade kapitalkostnader, el och hyror. Utöver detta har även 150 tkr
tillförts för bidrag enskilda vägar, samt 50 tkr för förstärkning gällande stolpjakten. Totalt innebär detta en driftram på 66 846 tkr i
Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 41 226 tkr.
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Driftsredovisning
Teknik- o fritidsn skattf
Driftredovisning (tkr)
Budget
Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

Övriga Intäkter

35 147

39 658

-4 511

118 975

-3 200

Kommunbidrag

22 282

22 282

-0

66 846

0

-54 042

-61 284

7 242

-183 777

325

-647

-681

35

-2 044

0

2 741

-25

2 766

0

-2 875

Kostnader
Räntekostnader
Resultat

UTFALL
Skattefinansierad verksamhet:
De skattefinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och lägre kostnader än budget efter april. Kommun- och driftbidrag är
bokförda för samtliga perioder. Bidrag från arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder saknas för april och delvis
mars. Fördelningen av GS-personal är gjord för samtliga perioder för park- och fritidsenheten men saknas för april för gatuenheten.
Hyran för Åmåls fasta anläggningar (kapitalkostnader) är fortfarande inte inkommen för någon månad. Kapitalkostnaderna i Säffle är
aktiverade men aktuella hyror för simhall, Tegnérhallen samt bollhall saknas då dessa ej är färdigförhandlade. Administrationens
OH-fördelning är fortsatt ej bokförd vilket ger ett lägre utfall på intäktssidan. Pandemins status ger fortsatt höga intäktsbortfall.
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER:
Skattefinansierad verksamhet:
På helåret beräknas resultatet till -2 875 tkr efter uppföljning april.
Nämnd/Administration/Teknisk planering +/- 0 tkr
• Årets OH-fördelning fortsatt ej bokförd på intäktssidan.
• Ej tillsatt vakant tjänst teknisk planering.
• Ökat behov av sommarvikarier för administrationen.
Gatuenheten +/- 0 tkr
• Åmåls kapitalkostnader saknas för januari-april.
• Fördelning av GS-personal ej gjord för april för Säffle, bokförd för Åmål. Påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan.
• Årets vinterväghållningskostnader uppgår totalt till 3,2 Mkr för båda kommunerna till och med april, (fg år 1,5 Mkr).
• Budgetkostnaden avseende vägbidrag för enskilda vägar uppgår till 3,9 Mkr vara 66% eller 2,6 Mkr redan har förbrukats.
Park & Fritidsenheten -2 875 tkr
• Åmåls kapitalkostnader saknas för januari-april.
• Fördelning av GS-personal gjord för samtliga perioder för båda kommuner.
• Aktuella hyror för sim-, Tegnér- och ny bollhall ej färdigställda.
• Bidrag från arbetsförmedling för personal ej inkommit för april och delvis mars.
• Fortsatt stora intäktsbortfall i och med pandemin för kommunens sporthallar.
• Personal som flyttas från simhall till övriga verksamheter ersätter delvis redan budgeterade sommarvikarier.
• Kommunens båtplatser har fakturerats. Likt tidigare år är samtliga platser vid Ekenäs uthyrda.
Städenheten +/- 0 tkr
• Avvikelse föreligger på kostnadssidan med -0,9 Mkr jämfört med budget vilket främst beror på påverkan av
semesterskuldsintjäning och personal med uppehållslön.
• Några ordinarie städobjekt har fått utökad tid från och med april och någon ytterligare tillkommer från och med maj. Säffle har
även fått in extrastädning av matsalar under sommarlovsperioden.
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Nämnd/adm/tkp
Driftredovisning (tkr)
Budget
Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

Övriga Intäkter

1 164

3 287

-2 123

9 861

0

Kommunbidrag

1 910

1 910

-0

5 729

0

-4 122

-5 292

1 170

-15 590

0

0

0

Kostnader
Räntekostnader
Resultat

-0
-1 049

-0
-95

-954

Administration/nämnd/teknisk planering Prognosen efter april för nämnd, administration och teknisk planering är +/-0 tkr. Enheten
redovisar lägre intäkter än budget för perioden vilket fortsatt beror på att interna såsom OH-kostnader ännu ej gjorts för året. På
kostnadssidan redovisas lägre kostnader för perioden vilket främst beror på att budgetpost för satsningar på kompetensutveckling
och arbetsmiljö inte brukats. Då OH-fördelning ej bokförts finns även inget kostnadsutfall för Åmåls motsvarighet. En vakant tjänst
på teknisk planering för miljöstrateg är fortsatt ej tillsatt och därav inget lönekostnadsutfall. Ett behov av semestervikarie på
administrationen förväntas dock utjämna denna lönekostnadsminskning.

Gatuenhet
Driftredovisning (tkr)
Budget

Övriga Intäkter
Kommunbidrag

Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

11 552

12 026

-474

36 078

0

7 377

7 377

0

22 130

0

-18 858

-18 824

-35

-56 471

0

Räntekostnader

-541

-579

38

-1 738

0

Resultat

-470

0

-470

0

0

Kostnader

Helårsbudgeten för Gata enligt tabellen uppgår till 58,2 Mkr varav för Säffles del så ingår Kommunbidraget med 22,1 Mkr. Åmåls
driftsbidrag som är 16,3 Mkr ingår i övriga intäkter tillsammans med fördelning av GS-personal för båda kommunerna som uppgår
till 19,8 Mkr. Bidragen/intäkterna har fördelats ut jämnt på årets månader, vilket innebär att för årets fyra första månader så uppgår
den till 19,4 Mkr. Det redovisade resultatet för perioden uppgår till -0,5 Mkr. Verkligt resultat påverkas av följande;
Bland annat fördelning av GS-personal (Gräv & schakt) saknas för april för Säffle men är bokförd för Åmål, vilket påverkar både
kostnads- och intäktssidan. Periodens kapitalkostnader är bokförda för Säffle men saknas fortfarande för Åmål´s del. Kostnaderna
för vinterväghållningen i Säffle har ökat med ca 0,2 Mkr i april. Årets totala kostnad uppgår nu till 1,8 Mkr. Det innebär att 41 % av
årsbudgeten har förbrukats och 2,5 Mkr kvarstår av den. Föregående år var 1 Mkr upparbetat för samma period för Säffles del.
Vinterväghållningskostnaderna i Åmål uppgår till 1,4 Mkr, vilket innebär att 38 % av årsbudgeten på 3,6 Mkr har förbrukats och 2,2
Mkr kvarstår av den. Föregående år var det bara 0,5 Mkr upparbetat för samma period. Det är vanligt med en eftersläpning av just
vinterväghållningskostnader till redovisningen, leverantörer är sena med sin fakturering till oss. Ytterligare kostnader hänfört till
vinterns snö- & halkbekämpning samt sandupptagning är att vänta. Trafikbelysningsverksamhetens elförbrukningskostnader för
kvartal ett är nu bokfört, kostnaden för april ej bokförd. I verksamheten för kommunala enskilda vägar ligger kostnaden för de
utbetalda vägbidragen på 1,2 Mkr över budgeten för perioden. Samtliga vägbidrag förväntas vara utbetalda innan sommaren.
Gata bedriver många varierande och årstidsbundna verksamheter och några av dem har inte kommit igång än, till exempel;
grönytor, barmarksrenhållningen med gatusopningen startar upp i maj.
Prognosen efter april för gatuenheten beräknas bli +/- 0 på helåret.
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Park- och fritidsenhet
Driftredovisning (tkr)
Budget
Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

Övriga Intäkter

12 861

14 858

-1 997

44 575

-3 200

Kommunbidrag

12 996

12 996

-0

38 987

0

-20 799

-27 769

6 970

-83 263

325

-103

-100

-3

-299

0

4 955

-15

4 970

0

-2 875

Kostnader
Räntekostnader
Resultat

Park- och fritidsverksamheten redovisar efter april fortsatt både lägre intäkter och kostnader jämfört med budget. Fördelning av
GS-personal är gjord och bokförd för båda kommuner. Intäktssidans avvikelse beror främst på uteblivna intäkter i och med
pandemin. Bidrag från arbetsförmedlingen för anställda saknas även för mars och april. Utbetalning av förenings- och
verksamhetsbidrag är likaså inte bokfört. Fakturering har dock skett av kommunens båtplatser och likt föregående är samtliga
platser uthyrda. Kostnadssidans låga utfall påverkas av avskrivning och ränta är som fortsatt ej bokförts för Åmåls anläggningar för
någon period, men är med för Säffle. Aktuella hyror för simhall, ny bollhall samt Tegnér saknas även på kostnadssidan.
Pandemin är alltjämt enhetens mest påverkande variabel. Likt tidigare månader är rörelsen i kommunernas båda simhallar fortsatt
nästintill obefintlig. Viss personal har temporärt flyttats till andra verksamheter då simhallarna ej är i full drift. Tömning av bassäng
har gjorts i Säffles simhall för garantibesiktning och åtgärder. Åmåls simhall står även inför en renovering som kommer innebära
flera månaders arbete. Öppning för allmänheten är i nuläget möjligt först 1:e oktober, då pandemilagen tar slut. Vid ändrade statliga
direktiv kan dessa förutsättningar komma att ändras. Det prognosticerade intäktsbortfallet om 3 200 tkr kvarstår, men då viss
personal flyttats till enhetens andra verksamheter och delvis ersätter tidigare budgeterade semestervikarier reduceras det totala
prognosticerade underskottet till -2 875 tkr.

Städenhet
Driftredovisning (tkr)
Budget
Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

9 570

9 487

83

28 461

0

-10 263

-9 399

-864

-28 453

0

-3

-3

-0

-8

0

-696

85

-781

-0

0

Övriga Intäkter
Kostnader
Räntekostnader
Resultat

Helårsbudgeten för Städ enligt tabellen uppgår till 28,5 Mkr och intäkterna har fördelats ut jämnt på årets månader, vilket innebär att
för årets första tre månader så uppgår den till 9,5 Mkr.
I redovisningen har 9,6 Mkr intäktsförts för perioden vilket är 0,1 Mkr högre för perioden till och med april. Dels tack vare
periodisering mellan åren och extrastädning samt erhållen sjuklöneersättning på grund av pandemin. Känt i dagsläget så kommer
sjuklöneersättningar som överstiger det normala att utgå fram till och med 30:e juni i år.
Kostnadsmassan är 0,9 Mkr högre än budgeterat för perioden, avvikelsen är framförallt hänförd till personalkostnader som hänger
ihop med anställningar med uppehållslön. Det brukar ge ett högre utfall i början av året men träffar budget vid årets slut. Påverkar i
hög grad gör även den löpande semesterskuldsintjäningen för personalen som ackumuleras fram till semesteruttag sker. Övriga
verksamhetskostnader har en minskning 0,2 Mkr jämfört med budget. Redovisat resultat är -0,7 Mkr lägre än budgeterat. Jämfört
med föregående års period så är resultat minus -0,1 Mkr lägre. Det finns även en eftersläpning av intäkter för extrastädning som inte
räknats in i resultatet.
Städenheten beräknar göra ett +/- 0 resultat när året är slut.
Inga aktiverade investeringar under perioden fram till och med april.
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Teknik- o fritidsn affärv
Driftredovisning (tkr)
Budget
Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

28 517

32 530

-4 013

97 591

-500

-23 743

-31 931

8 188

-95 679

-1 350

-610

-637

28

-1 912

0

4 165

-38

4 203

0

-1 850

Övriga Intäkter
Kostnader
Räntekostnader
Resultat

UTFALL
Avgiftsfinansierad verksamhet:
De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Renhållningens intäkter
för sommargäster faktureras vid hösten men budget ligger linjärt på hela året. Fördelning av Östbys återvinningscentral är ännu ej
gjord, vilket påverkar Östbys intäktssida och respektive kollektivs kostnadsutfall. Kostnad för administrationens OH-fördelning
saknas även. Åmåls kapitalkostnader saknas för samtliga månader. Många entreprenadkostnader och behandlingsavgifter saknas
även för april månad för renhållningen och Östby.
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER:
Avgiftsfinansierad verksamhet:
Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv och alla över- och
underskott särredovisas på balansräkningen och ska balanseras inom en treårs period.
På helåret beräknas resultatet till -1 850 tkr efter uppföljning april.
Säffle
VA-verksamheten -1 150 tkr
• Kunddebitering gjord till och med april. Något lägre intäkter jämfört med 2020.
• Fördelning dagvattenkostnad saknas för året.
• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april.
• Fortsatt höga kostnader för vattenläckor.
• Kostsam reparation av värmepump vid avloppsreningsverket.
• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 1 387 tkr.
Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr
• Intäkterna släpar något p.g.a. att sommargästerna debiteras till hösten men är utfördelade med en tolftedel i en linjär budget.
• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april.
• Kostnad för Östby-fördelning saknas för året.
• Eftersläpning av entreprenadfakturor samt behandlingskostnader för april.
• Ökad intäkt i paritet med taxehöjning.
• Övergår till egen regi 1:e juli. Kostnadsjämförelse kommer göras mot entreprenad.
• Renhållningsverksamheten har en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr för
slamverksamheten.
Åmål
VA-verksamheten -700 tkr
• Fortsatt låga kundintäkter i och med minskade förbrukningsnivåer.
• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april.
• Hyran för de fasta anläggningarna (kapitalkostnader) saknas för samtliga månader.
• Höga kostnader för vattenläckor.
• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 487 tkr.
• Ökade personalkostnader och större verktygsinköp.
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Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr
• Intäkterna släpar något p.g.a. att sommargästerna debiteras till hösten men är utfördelade med en tolftedel i en linjär budget.
• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april.
• Kostnad för Östby-fördelning saknas för året.
• Eftersläpning av entreprenadfakturor samt behandlingskostnader för april.
• Får ersättning om 167 tkr för felaktig dubbelfakturering under fjolåret.
• Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2 199 tkr för avfallsverksamheten och fordran för slamverksamheten
om 1 366 tkr.
Östby
Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut.
Årets fördelning av återvinningscentralens kostnader är ännu ej gjord och därav ett lågt intäktsutfall. På kostnadssidan finns en
eftersläpning av entreprenadkostnader, varav vissa saknas för årets samtliga månader. Ny leverantör har tagit över hantering av
restavfallet. Avtalet är ej helt godkänt men innebär i nuläget en markant fördyring.

VA-verk, Säffle
Driftredovisning (tkr)
Budget

Övriga Intäkter
Kostnader

Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

9 208

9 612

-404

28 837

0

-9 508

-8 992

-515

-26 977

-1 150

Räntekostnader

-594

-620

26

-1 859

0

Resultat

-894

0

-894

0

-1 150

Säffles VA-enhet har i och med fjolårets resultat en fordran mot kollektivet på 1 387 tkr. Enheten redovisar efter april månad lägre
intäkter och högre kostnader än budget. Debitering mot kund är bokfört till och med april. En månads fakturering mot större
industriabonnent saknas, då denna fakturering görs kvartalsvis. Kundintäkterna är något lägre jämfört med motsvarande period
föregående år, men största avvikelsen mot budget beror på att fördelning av dagvattenkostnad ej gjorts, vilket innebär en intäkt för
VA-enheten. Kapitalkostnader är bokförda för samtliga månader, dock saknas kostnader främst från administrationens
OH-fördelning som ännu ej är gjord. Likt fjolåret kan fortsatta höga kostnader för vattenläckor ses. Fortsätter utfallet i samma takt
året ut förväntas detta medföra ett större underskott. Vid avloppsreningsverket har en omfattande och kostsam reparation behövts
för en värmepump. Detta tillsammans med de höga vattenläckskostnaderna medför i nuläget ett prognosticerat underskott om totalt
-1 150 tkr.
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VA-verk, Åmål
Driftredovisning (tkr)
Budget

Övriga Intäkter
Kostnader
Räntekostnader
Resultat

Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

7 346

7 555

-210

22 666

-500

-6 208

-7 554

1 347

-22 663

-200

-1

-1

-0

-3

0

1 137

-0

1 137

-0

-700

Åmåls VA-enhet har i och med fjolårets resultat en fordran mot kollektivet på 487 tkr. Enheten redovisar efter april lägre intäkter och
lägre kostnader än budget. Debitering mot kund är bokfört till och med april. Kapitalkostnader är ej bokförda för januari-april, vilket
tillsammans med för tillfället utebliven OH-kostnad från administrationen främst bidrar till kostnadssidans låga utfall. Likt Säffle kan
höga vattenläckskostnader ses för året. Fortsatt låga kundintäkter kan ses jämfört med tidigare år och förväntas ligga under
budgeterat värde vid årets slut. En minskad intäkt, ökade personalkostnader och behov av större verktygsinköp medför nu ett
prognosticerat underskott om -700 tkr vid årets slut.

Renhållning Säffle
Driftredovisning (tkr)
Budget

Övriga Intäkter
Kostnader

Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

6 597

6 908

-311

20 724

0

-3 610

-6 925

3 315

-20 723

0

-0

0

-1

0

-17

3 004

-0

0

Räntekostnader
Resultat

2 987

Säffles renhållningsenhet har i och med fjolårets resultat en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr
för slamverksamheten. Enheten redovisar efter april månad lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Intäktssidas avvikelse
beror främst på att debitering av intäkt för sommargäster budgeteras linjärt på helår, men debitering sker vid hösten. För faktiskt
utfall ses en ökning jämfört med fjolåret i linje med årets taxejustering om 7%.
Som vanligt förekommer en eftersläpning av entreprenadkostnader och behandlingsavgifter vilket medför periodens låga
kostnadsutfall. Likaså fördelning av Östby- och OH-kostnader mot respektive kommuns kollektiv som ännu ej bokförts. Enheten
övergår från juli till egen regi för hushållsavfallet. En jämförelse av kostnadsdifferens detta eventuellt medför, tillsammans med nytt
avtal för en av Östbys leverantörer, skall tas fram för att kunna beräkna ett slutresultat.
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Renhållning Åmål
Driftredovisning (tkr)
Budget

Övriga Intäkter
Kostnader
Räntekostnader
Resultat

Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

3 739

4 418

-679

13 253

0

-2 522

-4 438

1 915

-13 211

0

-12

-14

2

-42

0

1 205

-34

1 239

0

0

Åmåls renhållningsenhet har i och med fjolårets resultat en skuld till kollektivet för avfallsverksamheten om 2 199 tkr och en fordran
för slamverksamheten på 1 366 tkr. Enheten redovisar efter april månad lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Intäktssidas
avvikelse beror likt Säffle främst på att debitering av intäkt för sommargäster budgeteras linjärt på helår, men debitering sker vid
hösten. Slamintäkten för april har även felaktigt bokförts på maj istället för april och är därmed inte med i tabellens utfall. Fördelning
av Östby- och OH-kostnader som ännu ej gjorts tillsammans med sent bokförda behandlingskostnader medför periodens låga
kostnadsutfall. En dubbelfakturering från leverantör om 167 tkr har anmärkts för fjolårets slamverksamhet och ersätts i år. I och
mednytt och ej fullt godkänt avtal med ny leverantör för Östbys avfallsverksamhet är det i nuläget oklart i hur stor grad kollektivet
påverkas.

Östby
Driftredovisning (tkr)
Budget

Övriga Intäkter
Kostnader
Räntekostnader
Resultat

Utfall Jan -

Jan - Apr

Avvikelse

Budget

Avvikelse

Prognos-

Apr 2021

2021

ack

helår 2021

prognos

indikator

1 628

4 037

-2 409

12 111

0

-1 895

-4 022

2 127

-12 105

0

-2

-2

-0

-7

0

-270

13

-282

0

0

Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut.
Årets fördelning mot respektive kommuns kollektiv är fortsatt ej ännu bokfört vilket leder till intäktssidans låga utfall i relation till
budget. Saknade entreprenadkostnader medför det hittills låga kostnadsutfallet. Ny leverantör och nytt avtal finns för hantering av
restavfall. Avtalet är ej ännu helt godkänt, men skulle i nuläget innebära en märkbar fördyring, vilket i slutändan påverkar
kommunens kollektiv. När förutsättningar är helt klara och fastställda görs kalkyl för vilket resultat detta beräknas medföra.
Verksamheten står dock tveklöst inför stora utmaningar och ett ordentligt krafttag behövs för att säkerställa den ekonomiska
balansen.
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ÅMÅL
Enhet

Projekt

Gatuenheten

Centrumutveckling

Gatuenheten

Tillgänglig stad, åtgärder

Gatuenheten

Raparation
brokonstruktioner

Redovisat
jan-april

3,3

Tillägg fr 2020
Medel 2021 Beslut taget

150

100

47,8

500

Bidrag

Årsbudget Återstående

150

50

150

500

Kommentarer
I samarbete med
centrumgruppen genomföra
mindre åtgärder för att utveckla
och förbättra Åmål centrum,
tidigare har t ex
gåendevägvisare, möbler för
mötesplatser, cykelpump,
offentlig klocka, solstolar, större
planteringskärl mm köpts in och
146,7 monterats.
Medel nyttjas genom att i
samarbete med handikapprådet
ta fram och utföra mindre
förbättringar i offentlig miljö
som underlättar för
funktionshindrade och övriga
150 gångtrafikanter.
Merparten av broarna i Åmål
börjar uppnå hälften av sin
livslängd och för att de ska
kunna uppnå full livslängd
behöver ett större underhåll
påbörjas där tätskikt och
kantbalkar byts ut eller
452,2 renoveras i prioritetsordning.

Gatuenheten

Beläggningsarbeten enl. ny
plan
Trafiksäkerhetsförbättringar

Gatuenheten

Trafikbelysning
energieffektivisering

Gatuenheten

Gatuenheten
S:A GATA

248,8

3000

-112

2888

0,3

150

166

316

309

Byte belysningsstolpar

Park och Fritid

Småbåtshamnar (taxe),
byte av bryggor och el

Park och Fritid

Småbåtshamnar (skatte),
byte av bryggor

Park och Fritid

Byte rötskadade
belysningsstolpar

Park och Fritid

Bryggor

300,2

100
4000

55
468

263

300

213

50

150

0

I Åmål satsades ca 1 Mnkr/år
extra på beläggningsunderhåll
2016-2019 vilket har gett bra
resultat framförallt på
genomfartslederna. Det finns
dock stora ytor asfaltbeläggning
och många av dem är gamla och
slitna så det är viktigt att det
avsätts medel för att inte
underhållsskulden ska fortsätta
2639,2 öka för mycket.
315,7

309

Ingen färdig plan för
närvarande, ska utreda val av
309 åtgärder.

155
4468

Medel för att årligen kunna byta
ut i första hand 7-10 rostiga
belysningsstolpar per år men
även kunna utföra mindre
155 kabelbyten när så krävs.
4167,8

513

Byte av bryggor gällande
250 taxefinansierade båtplatser.

50

100

115

115
150

Byte av bryggor gällande
100 skattefinansierade båthamnar.
Investeringsmedel för utbyte av
belysningsstolpar vid
förvaltningens motionsspår och
115 vandringsleder.
Byte av bryggor vid t.ex.
150 förvaltningens badplatser.

Park och Fritid
S:A Park och
Fritid
S:A GATA/PARK
och FRITID

Lekplats Tösse

600

600

Medel för upprättande av
600 lekplats i Tösse.

263

1100

378

0

1478

1215

563,2

5100

846

0

5946

5382,8

VA-verk och pumpstationer

VA
VA

Pumpar
Borttagning silo

300
500

300
500

VA

Inköp av nya vattenmätare

100

100

VA

Anslutning Tössebäcken

VA

Garage Åmåls ARV

VA
VA
Totalt VA-verk

Renovering vattentorn
Fengersfors
Nytt vattenverk Åmål,
utredning
VA-ledningsnät

-269,7

0

29,9

-1270

-1270

91

91

85,1

1000

966

183,9
29,2

1500
3400

-213

1966

0

1500
3187

Återstående medel förväntas
utnyttjas under året för byte av
300 uttjänta/havererade pumpar.
500
Medel förväntas utnyttjas under
året. Ett överskott kan ev.
uppstå då verksamheten ej byter
mätare under pågående corona100 pandemi.
Budget överskreds 2020 med
1270 tkr. Kostnadsjusteringar
har landat på 2021 som minskar
-1000,3 det totala överskridna beloppet.
Anläggning färdig och redo att
61,1 tas i bruk.
Aktuell renovering ligger med i
övergripande upphandling av
betongkonstruktioner inkl.
"Renovering bassänger och
1880,9 avdelare vattenverk".
Aktuella utredningar pågår enl.
1316,1 plan.
3157,8

Byte ledningsnät, avser
hela kommunen
VA
Nya servisledningar och
servisventiler
VA
Totalt VA-ledningsnät
S:A VA

604,1

5000

5000

21
625,1
654,3

300
5300
8700

300
5300
8487

0
-213

0
0

Efter löpande uppföljning i
samband med årligen
återkommande reinvesteringsarbeten är
bedömningen fortsatt att
investeringsramen för
omläggning och duplicering
stegvis måste höjas med med
4395,9 1000 tkr, 2022, 2024 och 2027.
Samtliga medel avses förbrukas
279 under året.
4674,9
7832,7

Östby

Utbyggnad
personalbyggnad (egen regi
sophämtning)

Östby

Garage

Östby

Lagerbyggnad (egen regi
sophämtning

Östby

Tvätthall

Östby

Belysning entré/infart

Östby
S:A Östby

58,5

166,6

Varav skattefinansierat
Varav taxefinansierat

2500

4000

4000

3833,4

2000

2000

2000

500

500

500

200

200

200

Renovering mellanlager
(vitvaror) L-stöd, asfalt

ÅMÅL TOTALT

2500

Utbyggnad av befintlig
personalbyggnad i och med
övergång till egen regi för
2441,5 sophämtning.

225,1

1000
10000

200

0

1000
10200

1000
9974,9

1442,6
563,2
879,4

23800
5100
18700

833
846
-13

0
0
0

24633
5946
18687

23190,4
5382,8
17807,6

Utbyggnad av garage i och med
övergång till egen regi för
sophämtning och utökat behov
av fordon. Ytterligare medel om
4 000 tkr är äskat för 2022.
Upprättning av lagerbyggnad i
och med övergång till egen regi
för sophämtning.
Anses ej kuna utföras i år.
Framflyttas ett år. Ytterligare
medel om 3 500 står med i
investeringsplan för 2023.
Projekt initialt planerat att
utföras 2020 men blev
framförskjutit och medel
medplockade till 2021.
Var avsett att utföras under
2020 men blev framflyttat till
2021.
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Dnr KS 2020/275

KS § 127 Svar på medborgarförslag om
trafikåtgärder runt Gamla kyrkan - Sten Nilsson
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att förbudet mot
trafik med fordon på Hamngatan, delen mellan Kyrkogatan och Rålinsgatan,
förlängs till Södra Ågatan. I medborgarförslaget önskas även att 30km/h ska
införas på Hamngatan och Strandgatan.
Ärendet har remitterats till teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål som
behandlade ärendet på sitt sammanträde den 18 maj 2021 (§ 56). Nämndens
beslut blev att föreslå fullmäktige i Åmål att anse förslaget som besvarat. På
försök införs en tillfällig hastighetsanpassning på 30 km/h under sommarperioden
och under denna tid hinner den så kallade "centrumutredningen" bli färdig. Denna
förväntas innehålla mer permanenta förslag till lösningar på en rad aspekter av
fordonstrafiken i centrum.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 18 maj 2021 § 56
- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen den 22 april 2021
- Medborgarförslag från Sten Nilsson den 30 juni 2020

Yrkande
Ulla Berne (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Samhällsbyggnadsenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2021-05-18
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

§ 56

Dnr TFNSÅ/2020:358

Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Gamla kyrkan
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att förbudet mot
trafik med fordon på Hamngatan, delen mellan Kyrkogatan och Rålinsgatan,
förlängs till Södra Ågatan. I medborgarförslaget önskas även att 30km/h ska införas
på Hamngatan och Strandgatan.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-22
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 23
Protokollsutdrag Åmåls kommunfullmäktige § 156, 2020-09-29
Medborgarförslag 2020-06-30, Sten Nilsson
Förslag till beslut på sammanträdet
« Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag. »
Beslut
« Teknik- och fritidsnämndens beslutar följande:
Kommunfullmäktige i Åmål ska anse medborgarförslaget besvarat.»
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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TJÄNSTEYTTRANDE
Teknik- och fritidsförvaltningen
Philip Hagström, 0533-68 15 47
philip.hagstrom@saffle.se

Datum

TFNSÅ

2021-04-22

2020/358
KS

2020/275
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Svar på medborgarförslag om trafikåtgärder runt Gamla
kyrkan i Åmål
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att förbudet
mot trafik med fordon på Hamngatan, delen mellan Kyrkogatan och
Rålinsgatan, förlängs till Södra Ågatan. I medborgarförslaget önskas även att
30km/h ska införas på Hamngatan och Strandgatan.
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige i Åmål anser medborgarförslaget besvarat.
Bakgrund
En privatperson inkom den 20 juni 2020 med ett medborgarförslag till
Åmåls kommun med önskemål om att förbudet mot trafik med fordon på
Hamngatan, delen mellan Kyrkogatan och Rålinsgatan, ska utökas till Södra
Ågatan. Detta förbud gäller under perioden 1 juni – 31 augusti kl 22-06 för
att båtar i gästhamnen upplevde störande musik och ljud från bilar under
nattetid.
I medborgarförslaget önskas även att 30km/h ska införas på Hamngatan och
Strandgatan. Idag är nämnda gator hastighetsreglerade till 50km/h.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen.
Förvaltningens ståndpunkt
Gatuenheten anser att en utökning av förbud mot trafik med fordon under
sommartid på Hamngatan till Södra Ågatan kan få olika effekter, beroende
på vad som är målpunkten för trafikanten. En utökning skulle innebära att
gäster och personal till verksamheterna i området påverkas under kvälls- och
nattetid. I området finns parkeringsplatser, återvinningskärl, restauranger
mm och tillgängligheten till flera av dessa målpunkter blir begränsade för
allmänheten. På Hamngatan mellan Rålinsgatan och Södra Ågatan finns
heller inga båtgäster eller boende i någon större utsträckning som skulle
kunna störas av trafik på kväll och natt.

Säffle kommun

Datum

TFNSÅ

Sida

2021-04-22

2020/358

2(2)

Sen ett par veckor tillbaka pågår ett arbete i Åmåls kommun med att ta fram
en övergripande centrumutredning som ska peka ut brister och illustrera
förslag till lösningar i den offentliga miljön. I utredningen ingår bl.a. att titta
på möjligheten till att anlägga gång- och cykelväg på Strandgatan för att
koppla ihop centrum med Örnäs. På Strandgatan är trafikmiljön idag
begränsad och det finns brister i både framkomlighet och trafiksäkerhet för
bilister, men även för gående och cyklister. Strandgatan är kurvig, sikten är
dålig, samt att utfarter och parkeringar i anslutning till fastigheter
förekommer. Hamngatan har en liknande utformning och i anslutning till
turistbyrån och parkeringsplatserna förekommer en del korsande trafik.
De här bristerna är skäliga till att gatans utformning inte är anpassad till
dagens hastighetsreglering. Många gator har samma smala bredd och därför
kan det i centrumutredningen finnas anledning att se över hela områdets
hastighetsreglering.
Gatuenheten föreslår att 30km/h införs på Strandgatan och Hamngatan under
sommarhalvåret när trafiken är som mest intensiv. Under perioden hinner
centrumutredningen bli färdigställd och ge oss mer underlag till om 30km/h
ska införas på fler gator.

Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige i Åmål anser medborgarförslaget besvarat.

Helen Halvardsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige Åmål

Philip Hagström
Trafikingenjör

Sida 1 av 1

Medborgarförslag
Den lokala trafikföreskiften på hamngatan, mellan Kyrkogatan och Rolinsgatan kl 22 - 06
under sommarmånaderna utökas till att gälla t o m Gamla kyrkan. (Behörig trafik tillåten...
med intyg)
Och att hastigheten på Hamngatan; Rolinsgatan - hela"svängen" runt Gamla kyrkan hela
vägen till Gamla Örnäsgatan begränsas till 30 km/tim.
Det går ofta alltför fort runt Gamla kyrkan, av bilar, motorcyklar och "snabba" mopeder.
Och sikten är skymd både runt kyrkan och förbi Strand Café ... och trångt förbi 4shape gym,
Skooghs företagshotell o blomterträdgården...
Denna hastighetsbegränsning ska gälla året runt.
Vänligen Sten Nilsson

Namn: Sten Nilsson
Adress: Norrtullsgatan 7, 662 37 Åmål
Bilaga:

ADRESS

TELEFON / FAX

E-POST OCH WEBB

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

0532 17000 / 0532 12879

kommun@amal.se
www.amal.se
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Dnr KS 2019/257

KS § 126 Svar på motion om att kommunen tar
ett samlat grepp för museiverksamheten inom
Åmåls kommun - Göran Karlsson (S)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Göran Karlsson (S) inkom den 28 juni 2019 med en motion. Motionens syfte är
att Åmåls kommun tillsammans med berörda föreningar tar ett samlat grepp om
museiverksamheterna i Åmåls kommun
Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 24 september 2019 (KF § 149).
Kommunfullmäktige beslutade då att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kulturenheten har utrett motionen och föreslår att under hösten 2021 inleda ett
arbete i motionens anda för att hitta samverkan mellan Åmåls kommun och flera
museer i kommunen. I och med detta anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 82
- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 12 maj 2021
- Motion från Göran Karlsson (S) den 28 juni 2019

Beslutet skickas till
Kulturchefen
Motionären
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen
Sara Vogel-Rödin

Datum

Diarienummer

Sida

2021-05-12

KS 2019/257

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att kommunen tar ett samlat
grepp för museiverksamheten inom Åmåls
kommun - Göran Karlsson (S)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Göran Karlsson (S) inkom den 28 juni 2019 med en motion. Motionens syfte är
att Åmåls kommun tillsammans med berörda föreningar tar ett samlat grepp om
museiverksamheterna i Åmåls kommun
Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 24 september 2019 (KF § 149).
Kommunfullmäktige beslutade då att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kulturenheten har utrett motionen och föreslår att under hösten 2021 inleda ett
arbete i motionens anda för att hitta samverkan mellan Åmåls kommun och flera
museer i kommunen. I och med detta anses motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inom Åmåls kommuns gränser har vi fyra föreningsdrivna kulturarvsmuseer och
de är Åmåls Hembygdsmuseum, Åmåls Järnvägsmuseum, Åmåls Industrimuseum
- CW Thorstenssons Mekaniska Verkstad och Årbols skolmuseum. Utöver detta
har vi även Föreningsarkivet som arbetar för att katalogisera, bevara och
tillgängliggöra alla Åmålsföreningars historiska handlingar.
Dessa föreningar är de som framförallt tar hand om och upprätthåller Åmåls
kommuns kulturhistoria. För dessa fem föreningar är det endast två personer som
besitter ordförandeposterna och det ger en fingervisning om att föreningarna har
det allt svårare att besätta sina styrelser och upprätthålla verksamheterna
framgent. Föreningsmedlemmarna blir äldre och färre. Som en ordförande
uttryckte det. ”Vi dör, i dess rätta bemärkelse ”– där föreningen förlorat åtta av de
tolv mest aktiva medlemmar på 4 år på grund av dödsfall. Det är utan tvekan så
att något måste göras och det snart. Utvecklingen ser likadan ut i hela landet så
Åmål står inte ensamma i frågan. Vad händer den dagen föreningarna inte orkar
bära vårt kulturhistoriska arv längre och hur kan vi hitta former för att
verksamheterna ska kunna bäras av föreningar även i framtiden?

Postadress Besöksadress
Box 62
662 22 Åmål

Telefon

Fax

E-post
sara.vogel-rodin@amal.se

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

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltningen
Sara Vogel-Rödin

Datum

Diarienummer

Sida

2021-05-12

KS 2019/257
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Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt
Åmåls kommuns kulturarv vårdas och visas idag upp främst av ideella krafter, av
föreningar som lever en tynande tillvaro med allt färre engagerade medlemmar. I
Åmåls kommun finns det fyra museer och ett Föreningsarkiv som alla kämpar för
att hålla igång sina verksamheter.
Kulturenheten menar att det är en mycket god idé att utreda och processleda
möjlig samverkan mellan museerna för att hitta en organisation och lösning som
borgar för en hållbar och långsiktig lösning där kulturarvet kan fortsätta att vårdas
och visas upp för våra medborgare. Kulturenheten har för avsikt att påbörja
arbetet under hösten 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Kulturenheten ska undersöka om det går att söka extern finansiering för
processledning. I övrigt görs utredningen med befintlig personal ev. med viss
timersättning.

Måluppfyllelse
Förslag till beslut stämmer överens med det strategiska utvecklingsområdet Bidra
till attraktiva och hållbara värden i kultur, stadsmiljö samt natur- och
vattenmiljöer, det strategiska målet Åmål ska vara det självklara turistmålet med
kultur och rekreation i fokus och det globala målet 11 Hållbara städer och
samhällen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 12 maj 2021
- Motion från Göran Karlsson (S) den 28 juni 2019

Sara Vogel-Rödin
Kulturchef
Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet skickas till
Kulturchefen
Motionären

Jan-Erik Samuelsson
Tillförordnande kommundirektör
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Dnr KS 2021/137

KS § 116 Nya lokaler för Åmåls kommunarkiv
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:










Ge Åmåls kommunfastigheter AB ett ägardirektiv att projektera för nya
lokaler för Åmåls kommunarkiv.
Lokalerna ska byggas, ägas och förvaltas av Åmåls kommunfastigheter
AB.
Lokalerna ska uppfylla de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter för
arkivlokaler (RA-FS 2013:4) och planeras på ett sådant sätt att de kan
uppfylla dagens behov, liksom svara upp mot kommunens beräknade
kapacitetsbehov under de närmast 30–40 åren i enlighet med
tjänsteskrivelsen.
De nya arkivlokalerna ska förläggas i nära anslutning till Åmåls
kommuns förvaltningsbyggnader.
Kostnaden för investeringen belastar kommunstyrelsen som
hyreskostnad.
Det hemställs till budgetutskottet att i kommande budgetarbete säkerställa
att kommunstyrelsen tilldelas medel som gör att verksamheten kan bära
de ökade hyreskostnader som uppstår i samband med uppförande av nya
arkivlokaler.
Förvaltningen uppdras att i samband med flytten av kommunarkivet till
nya lokaler, säga upp de avtal om samverkan som för närvarande gäller
mellan Åmåls kommun och Föreningsarkivet i Åmål.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommuns centrala arkiv har sedan det tidiga 1970-talet varit beläget i
källaren på den byggnad som idag går under namnet ”Kulturhuset” (Kungsgatan
20). Lokalerna har flera stora och allvarliga brister vilket gör dem olämpliga som
centralt kommunarkiv. För att Åmåls kommun ska kunna fullgöra sina
skyldigheter som arkivmyndighet enligt bland annat arkivlagen, behövs nya
lokaler på en helt ny geografisk plats, uppförda enligt Riksarkivets regelverk.
Åmåls kommun arbetar enligt principen att Åmåls kommunfastigheter AB primärt
ska stå som ägare till och hyresvärd för de kommunala verksamhetslokalerna,
varför det är lämpligt att bolaget får i uppdrag att projektera för och därefter
genomföra en byggnation av nya arkivlokaler som Åmåls kommun, genom
kommunstyrelsen hyr.
Genom kommunarkivets flytt till nya lokaler, ska gällande samverkansavtal
mellan Åmåls kommun och Föreningsarkivet i Åmål sägas upp. Föreningsarkivet
avser att ansöka om någon form av verksamhetsstöd från Åmåls kommun och att
även fortsatt bedriva sin verksamhet i lokalerna på Kungsgatan 20, vilket är
möjligt då organisationen är en förening, inte myndighet, och därtill lyder under
andra lagar och förordningar än ett kommunarkiv.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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2021-06-02
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 76
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 4 maj 2021

Beslutet skickas till
Åmåls kommunfastigheter AB
Ekonomienheten
Kommunarkivarie
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Björn Skog
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Kommunstyrelsen

Beslut om nya lokaler för Åmåls kommunarkiv
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:










Ge Åmåls kommunfastigheter AB ett ägardirektiv att projektera för nya
lokaler för Åmåls kommunarkiv.
Lokalerna ska byggas, ägas och förvaltas av Åmåls kommunfastigheter
AB.
Lokalerna ska uppfylla de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter för
arkivlokaler (RA-FS 2013:4) och planeras på ett sådant sätt att de kan
uppfylla dagens behov, liksom svara upp mot kommunens beräknade
kapacitetsbehov under de närmast 30–40 åren i enlighet med
tjänsteskrivelsen.
De nya arkivlokalerna ska förläggas i nära anslutning till Åmåls
kommuns förvaltningsbyggnader.
Kostnaden för investeringen belastar kommunstyrelsen som
hyreskostnad.
Det hemställs till budgetutskottet att i kommande budgetarbete säkerställa
att kommunstyrelsen tilldelas medel som gör att verksamheten kan bära
de ökade hyreskostnader som uppstår i samband med uppförande av nya
arkivlokaler.
Förvaltningen uppdras att i samband med flytten av kommunarkivet till
nya lokaler, säga upp de avtal om samverkan som för närvarande gäller
mellan Åmåls kommun och Föreningsarkivet i Åmål.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommuns centrala arkiv har sedan det tidiga 1970-talet varit beläget i
källaren på den byggnad som idag går under namnet ”Kulturhuset” (Kungsgatan
20). Lokalerna har flera stora och allvarliga brister vilket gör dem olämpliga som
centralt kommunarkiv. För att Åmåls kommun ska kunna fullgöra sina
skyldigheter som arkivmyndighet enligt bland annat arkivlagen, behövs nya
lokaler på en helt ny geografisk plats, uppförda enligt Riksarkivets regelverk.
Åmåls kommun arbetar enligt principen att Åmåls kommunfastigheter AB primärt
ska stå som ägare till och hyresvärd för de kommunala verksamhetslokalerna,
varför det är lämpligt att bolaget får i uppdrag att projektera för och därefter
genomföra en byggnation av nya arkivlokaler som Åmåls kommun, genom
kommunstyrelsen hyr.
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Box 62
662 22 Åmål
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Genom kommunarkivets flytt till nya lokaler, ska gällande samverkansavtal
mellan Åmåls kommun och Föreningsarkivet i Åmål sägas upp. Föreningsarkivet
avser att ansöka om någon form av verksamhetsstöd från Åmåls kommun och att
även fortsatt bedriva sin verksamhet i lokalerna på Kungsgatan 20, vilket är
möjligt då organisationen är en förening, inte myndighet, och därtill lyder under
andra lagar och förordningar än ett kommunarkiv.

Beskrivning av ärendet
Åmåls kommuns centrala arkiv har i nära 50 år varit beläget i källaren på
Biblioteket/Kulturhuset på Kungsgatan 20. Lokalerna består av ett huvudrum på
ca 12 gånger 12 meter (cirka 144 m2). Intill detta rum finns ett mindre rum i
anslutning till ett hisschakt, där bland annat ett kartskåp finns.
I arkivets huvudrum finns de kommunala samlingarna med handlingar som
levererats från de kommunala verksamheterna. Det är en lång rad olika
handlingstyper som har det gemensamt att de inte ska gallras utan åligger Åmåls
kommun att bevara för evigt. Detta ställer särskilda krav på rummets beskaffenhet
för att förebygga risker för skada eller förlust av handlingar genom exempelvis
brand, vattenläcka, stöld eller gradvis nedbrytning till följd av ogynnsamt klimat.
Huvuddelen av rummet upptas av de kommunala myndighetshandlingarna
(omkring 46 m2). Därutöver finns också omkring 25 m2 handlingar och föremål
som tillhör Föreningsarkivet i Åmål, en förening som sedan drygt 20 år har ett
samarbete med kommunens arkiv, som regleras i samverkansavtal. Det senast
kända samverkansavtalet är daterat 1998.
Synen på ett kommunalt arkivs uppdrag och lagstiftningen som styr detsamma har
varierat under de 50 år som kommunarkivet varit beläget i nuvarande lokaler. Så
även kraven på hur en lokal ska vara beskaffad och utrustad. Det kan konstateras
att beslutet att förlägga lokalerna till en källare, inte går i linje med nuvarande
önskemål kring ändamålsenliga arkivlokaler. Fukt, som är det största enskilda
hotet mot handlingar, söker sig som bekant till källarlokaler och med ett skiftande
klimat och byggnaders åldrande, hotar denna problematik bara att bli allt mer
akut.
Genom åren har konstaterats flera vattenläckor (2007 och 2009 märks bland de
senaste dokumenterade tillfällena) som hotat eller till och med förstört dokument
som förvarats i arkivlokalerna. Säkerhetsrisker har även identifierats i form av det
vattenmagasin för Kulturhusets fontän som också är beläget i källarvåningen,
samt den omedelbara närheten till Åmålsån vars flöde blivit allt mer skiftande och
lynnigt i takt med att klimatet kommit att förändras.
Också hur brandsäkerhetssynpunkt har det befunnits att arkivlokalerna har brister
som måste åtgärdas. Dörrar och delar av väggar hör till de partier som ligger i en
åtgärdsplan. Under senare tid har även olämplig rörgenomföring och brister i golv
kunnat konstateras.
Istället för att renovera lokaler som ligger på en geografisk plats där full säkerhet
inte kan anses vara tillgodosedd, måste nya arkivlokaler tas fram. Riksarkivet har
utfärdat mycket tydliga regler för hur sådana lokaler ska vara konstruerade för att
motsvara dagens krav. Dessa regler måste ligga till grund för konstruktionen.
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De krav på arkivlokaler som går att identifiera, utöver att de är utformade i
enlighet med Riksarkivets regler, är att de kan erbjuda 200 m2 yta för centralt
arkiv. Utöver denna yta krävs omkring 30 m2 i form av mottagningsyta,
arbetsplats för personal och gästforskare, WC, utrymme för utskrifter/scanning
samt yta för mottagning av leveranser till centralarkivet. Därutöver krävs omkring
20 m2 för teknik/ventilation, då luftkvalitet och regleringen av densamma är en
grund i säker arkivförvaring.
Lokalerna bör ligga i anslutning till Åmåls kommuns övriga centrala förvaltning
för att skapa förutsättningar för effektiv administration. Åmåls
kommunfastigheter AB är enligt principen för lokalhållning i organisationen att
föredra som hyresvärd och det är därför logiskt att kommunstyrelsen, som lokal
arkivmyndighet tillika tänkt hyresgäst, ger i uppdrag till bolaget att projektera för
nya arkivlokaler samt därefter ansvara för att lokalerna färdigställs. Genom ett
längre hyresavtal garanterar Åmåls kommun att investeringen för bolaget kommer
att finansieras.
Genom den tänkta verksamhetsytan i de nya arkivlokalerna bör
arkivverksamheten i de nya lokalerna kunna bedrivas i åtminstone 50 år.
Dimensioneringen har tagit hänsyn till en sannolik arkivskuld inom
organisationen, där det kunnat konstateras att leveranser från när- och mellanarkiv
inte nått centralarkivet, men också en utveckling där mer och mer av de
kommunala handlingarna produceras och bevaras digitalt.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Att Åmåls kommun har ansvar för att på ett säkert sätt bevara de kommunala
handlingar som de olika myndigheterna inom kommunorganisationerna
producerar, är reglerat i lag (Arkivlagen 1990:782). Lagen är mycket tydlig och
jämte Riksarkivets föreskrifter för arkivlokaler (RA-FS 2013:4) blir det uppenbart
att det sätt som Åmåls kommun för närvarande vårdar och bevarar sina samlingar
på, inte är förenligt med lag och förordning.
Flertalet incidenter och brister i arkivlokalerna över en mycket lång tid gör det
angeläget att omgående säkerställa handlingarnas bevarande.
Kommunledningskontoret menar att det därför inte finns några rimliga alternativ
till att låta uppföra nya, moderna lokaler för kommunal arkivverksamhet i
enlighet med tjänsteskrivelsen. Skulle kommunen underlåta att ta tidigare
incidenter och rådande regelverk i beaktande och behålla nuvarande lokaler, kan
inte kommunen förvänta sig att klara en tillsyn. Det är dessutom bara en tidsfråga,
enligt kommunledningskontorets synsätt, innan en större och mycket allvarlig
vattenskada riskerar att tillintetgöra stora delar av de kommunala
myndighetssamlingarna. För att undvika detta, i väntan på nya arkivlokaler, håller
krishanteringsplaner på att tas fram, som behandlar Åmålsåns flöde, och särskilda
ansträngningar görs för att bevaka vattennivåer och inomhusklimatet i arkivets
lokaler.

Ekonomiska konsekvenser
Att uppföra nya lokaler med 200m2 verksamhetsyta för kommunarkivet, utifrån
gällande riktlinjer, beräknas kosta upp till 16 mkr. Kostnaden blir en investering
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för Åmåls kommunfastigheter AB och belastar Åmåls kommunstyrelse i form av
hyra. Hyreskostnaden för arkivlokaler beräknas uppgå till 408 tkr per år (beräknat
på 40 års avskrivning och 2 procents ränta) tidigast från och med andra halvåret
2022. Den beräknade tiden för byggnadens färdigställande uppgår till minst 68 månader, projekteringstiden borträknad. Dagens hyreskostnad för
kommunarkivets lokaler är 39 tkr per år.

Måluppfyllelse
Beslutet förväntas bidra till att Åmåls kommun uppfyller det strategiska målet att
”I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 4 maj 2021.

Björn Skog
Kansli- och utredningschef
Kommunledningskontoret

Beslutet skickas till
Åmåls kommunfastigheter AB
Ekonomienheten
Kommunarkivarie

Jan-Erik Samuelsson
Tillförordnad kommundirektör
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Dnr KS 2021/124

KS § 122 Årsredovisning år 2020 för
samordningsförbundet BÅDESÅ samt beslut
om ansvarsfrihet för dess styrelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 2020
beviljas.

Jäv
Jerry Saxin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller beslut.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ)
har översänt årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för ställningstagande
angående godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet.
Samordningsförbundet samverkar inom rehabiliteringsområdet mellan parterna
kommunerna Bengtsfors, Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmål samt
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Region
Värmland.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 77
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 30 april 2021
- Årsredovisning med bilaga, revisionsberättelser och revisionsrapport för 2020
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BÅDESÅ
__________
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Kommunstyrelsen

Godkännande av årsredovisning år 2020 för
samordningsförbundet BÅDESÅ samt beslut
om ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 2020
beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng
(BÅDESÅ) har översänt årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för
ställningstagande angående godkännande av årsredovisning samt
ansvarsfrihet.
Samordningsförbundet samverkar inom rehabiliteringsområdet mellan parterna
kommunerna Bengtsfors, Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmål samt
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Region
Värmland.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inte några konsekvenser. Budgeterade medel för årlig
finansiering till förbundet finns.

Måluppfyllelse
Samordningsförbundets verksamhet går i linje med Åmåls kommuns strategiska
mål att i Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 30 april 2021
- Årsredovisning med bilaga, revisionsberättelser och revisionsrapport för 2020

Postadress Besöksadress
Box 62
Kungsgatan 26
662 22 Åmål Åmål

Telefon
Fax
0532-170 16

E-post
ida.tornestrand@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se
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Ida Tornestrand
Kommunsekreterare
Kansli- och utredningsenheten

Beslutet skickas till
BÅDESÅ

Björn Skog
Kansli- och utredningschef
Kommunledningskontoret

1

SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Bilaga 1 ÅR 2020; Verksamhetsberättelser Integrerad samverkan i kommunerna och årsrapport ALL-IN Bengtsfors kommun.

Bilaga 1, Årsredovisning 2020:
Verksamhetsberättelser 2020 Integrerad
samverkan i kommunerna och
Årsrapport ALL-IN Bengtsfors 2020

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ)

Organisationsnummer: 222 000-1800

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Organisationsnummer: 222000-1800

2

SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Bilaga 1 ÅR 2020; Verksamhetsberättelser Integrerad samverkan i kommunerna och årsrapport ALL-IN Bengtsfors kommun.

Innehåll:

Sida:

Integrerad samverkan i kommunerna:
En väg In Bengtsfors
FINSAM teamet Åmål
Individsamverkan Dals-Ed
Samverkanskontoret Säffle
Integrerad samverkan Årjäng

3
6
9
13
16

Projekt ALL-IN, Bengtsfors kommun

19

Utbildning, kompetenshöjande insatser

22

Utveckling Samverkan

22

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Organisationsnummer: 222000-1800
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Bilaga 1 ÅR 2020; Verksamhetsberättelser Integrerad samverkan i kommunerna och årsrapport ALL-IN Bengtsfors kommun.

En Väg In – Bengtsfors kommun
Insatsansvarig Arbete och Integration, Per Von Krogh
Samordnare Karin Dahl
Slutsatser
- Samverkan mellan parterna och övriga samhällsbärande aktörer är avgörande för att
medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få rätt stöd för mer hälsa, mer
självständighet och egen försörjning.
- Samverkan mellan parterna betyder att vi på ett mänskligt, ansvarsfullt och ekonomiskt sätt
förvaltar offentliga medel.
- Att parterna känner varandra ger förutsättningar för ett gott samverkansklimat vilket En väg
in bidrar till.
- Tjänstedesign och lösningsfokuserat arbete som metod och förhållningssätt säkerställer
användarinvolvering och skapar förutsättningar för deltagarna att stegförflyttas mot
arbete/studier och egen försörjning. Det ger också förutsättningar för parternas medarbetare
att lösa rätt utmaningar både på individnivå och på strukturell nivå.
- 2020 års utmaningar med pandemi, lågkonjunktur och omorganisationer, har påverkat
måluppfyllelsen.
Genomförandet – Arbetsprocessen
En väg in är ett forum för samverkan i Bengtsfors kommun. Samordnare och handläggare träffas
veckovis för avstämningar och uppdateringar kring de egna verksamheterna och kring deltagarnas
ärenden. Mötena är också ett forum för metodutveckling, processledning och för att utveckla
samverkan mellan handläggare från olika parter och enheter. Deltagarnas fokus står i fokus.
aktiviteter/insatser och ex v flerpartsmöten planeras tillsammans med deltagarna.
FINSAM. Mötena representeras av Försäkringskassan, LSS, Individ och Familjeomsorgen, AIArbetsmarknad och Integrationsenheten, Vården-Närhälsan Bengtsfors och Öppenpsykiatrin
Bäckefors Sjukhus. Mötena hålls en gång i månaden, numera digitalt. Parterna ges möjlighet att
informera övriga om vad som är på gång i den egna verksamheten och lyfta upp enskilda ärenden där
flera myndigheter är involverade för samordning/handledning. I genomsnitt lyfts två till tre
individärenden per möte.
Nätverket för tjänstedesign och Projekt INSIKT. För att hålla tjänstedesignprojektet INSIKT levande
har samordnare i Värmland/Dal i uppdrag att förmedla de erfarenheter projekt INSIKT gav.
Nätverket för tjänstedesign höll under året 6 digitala föreläsningar om tjänstedesign och projektet i
Samordningsförbunden Värmland/Dal.
Grundutbildning Tjänstedesign i egen regi. Under 2020 har totalt 4 grundutbildningar i tjänstedesign
hållits. Vilket är ett steg att implementera tjänstedesign i offentlig sektor i vårt område. Ytterligare
utbildningar kommer planeras in under 2021 när restriktionerna hävs.

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Bilaga 1 ÅR 2020; Verksamhetsberättelser Integrerad samverkan i kommunerna och årsrapport ALL-IN Bengtsfors kommun.

Kriterier för måluppfyllelse
Långsiktiga mål:
Utveckla samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin
försörjning. Alla parter ska vara med i samverkan och alla parter som har ärenden där
samordning behövs ska kunna lyfta upp ärenden.
De insatser som förbundet finansierar ska leda till att:
• Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare.
• Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov
och sin förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga.
• Förmågan till egen försörjning ökar
• Deltagarens egna medverkan ökar
Målgrupp:
Målgruppen är i åldern 18-64 år och:
- Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och riskerar hamna i utanförskap.
- Personer som har kontakt med två myndigheter eller fler.
- Personer som har hamnat- eller riskerar att hamna ”mellan stolarna”.
- Personer som har behov av samverkande insatser för att stegförflytta sig i riktning mot
självständighet, egen försörjning och högre livskvalitet.
Måluppfyllelse
I En väg in har 80 pågående deltagare. 29 nya deltagare har skrivits in 2020. 19 deltagare har
avslutats, varav 9 deltagare mot arbete, 2 deltagare mot studier 1 deltagare mot sjukersättning. Andra
orsaker för utskrivning kan vara flytt, fortsatt rehabilitering eller föräldraledighet.
Angående de långsiktiga målen om parternas närvaro i samverkan, så har vissa parter varit tvungna
att prioritera den egna verksamheten framför att delta i samverkan. Vilket, bland annat, har lett till
färre flerpartsmöten, färre gemensamma planeringar och mindre kunskap om deltagaren och hens
planering. Det verkar även skett ett tapp i parternas motivation till att delta i samverkan vilket går
stick i stäv med vad deltagarna uttrycker att de behöver. Deltagarna vill att vi samverkar.
De parter som fortsatt delta i samverkan har uttryckt frustration framför allt för att de upptäckt att
deltagarnas ärenden tappar både fart och riktning och att man ser att det leder till längre tider i
utanförskap och mer kostnader för samhället.
Målgruppen ungdomar har börjat registrerats in i SUS i större utsträckning än förut och En väg
in/unga har kontinuerliga veckomöten, med samma upplägg som beskrivet ovan, sedan hösten 2020.
Projektets styrkor:
- I Bengtsfors kommun finns idag ett tydligare arbetsfokus än förut. Alla deltagare har en
arbetsmarknadssekreterare som har återkommande kontakt med deltagaren.
- Ytterligare en styrka är den stabila och väl fungerande organisationen kring arbetsträning och
arbetsförmågebedömningar som genomförs på Returen Karls Gärde. Dessa insatser fyller en
viktig funktion för deltagarens möjlighet att stegförflytta sig närmare arbetsmarknaden, men
även vid en ansökan om ex v. sjukersättning.

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Organisationsnummer: 222000-1800
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Bilaga 1 ÅR 2020; Verksamhetsberättelser Integrerad samverkan i kommunerna och årsrapport ALL-IN Bengtsfors kommun.

-

-

Medarbetare i Bengtsfors kommun har tagit del av utbildningsinsatser via
Samordningsförbundet i ACT, Tjänstedesign, Lösningsfokuserat förhållningssätt och
Supported Employment/IPS
Bra samverkan med Öppen Psykiatrin Bäckefors och Närhälsan Bengtsfors i FINSAM. Allt
fler, både enskilda medborgare och medarbetare från parterna, känner till och vänder sig till
FINSAM och En väg in för att få stöd i att få till samverkan.

Projektets svagheter:
- Den mest tydliga svagheten i projektet är när parter drar sig ur samverkan.
- Att mötena inte kan hållas med samma kontinuitet som innan, pga att andra möten läggs in på
En väg in mötestiden, påverkar samverkan negativt. Likaså att socialsekreterarna inte längre
medverkar på mötena.
- Otydlighet kring vem/vilka som arbetar med deltagarna med hälsoproblematik och i vilken
mån och i vilka forum man samverkar kring dessa individer.
Långsiktiga effekter
Vad har ni lärt? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?
Vi har lärt oss att hållbara och bestående resultat når deltagaren genom att vi tillsammans undersöker
och skapar en förståelse för deltagarens verkliga behov. Utbildningsinsatser i tjänstedesign och
lösningsfokuserat förhållningssätt har gett medarbetarna kunskaper om metoderna och man har också
börjat använda sig av arbetssätten i sitt dagliga arbete i möten med deltagare.
Vi har också lärt oss att samverkan mellan parterna skapar förutsättningar för deltagaren att
stegförflytta sig. Deltagarna upplever en minskad stress, vilket beror på att det finns en samsyn och
tydlighet i planeringen från parternas sida.
En väg in sprider resultaten vidare genom att hålla i och trycka på att det här är vårt arbetssätt, vår
metod. Det är till viss del en pedagogisk insats och handlar många gånger om att påminna
medarbetare och parter om vad medborgarna efterfrågar och samtidigt stötta dem att hålla i
processerna.
Samarbetsarenor Exempel på samarbetsarenor i En väg in:
Samordnare i BÅD-ESÅ och FINSAM Värmland
AI - Arbetsmarknad och Integrationsenheten Bengtsfors kommun
IFO Bengtsfors kommun
Närhälsan Bengtsfors
Öppenpsykiatrin Bäckefors
Arbetsförmedlingen
Vuxenutbildningen
Försäkringskassan och olika projekt ex v All in, Framtidsbygder, Frivilligcentralen ABF+Sensus
Bengtsfors
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FINSAM teamet – Åmål Kommun
Insatsansvarig Arbete och Försörjning, Per Lundin
Samordnare Brithmari Andersson
Slutsatser
 Behovet av samverkan i Åmåls kommun är stort.
 Finsamteamets samverkan ger förutsättningar för att skapa värde för den enskilde.
 Finsamteamet i Åmål bidrar till gynnsam resursanvändning för både verksamhet och enskild.
 Att samverka borde inte vara ett projekt. Det borde vara ett normalt sätt att arbeta i
verksamheterna för att effektivt använda befintliga resurser i mötet och i kommunikationen
mellan individer, mellan verksamheter och mellan individ och verksamhet.
Genomförande och arbetsprocess
Finsamteamet i Åmål har varit ett försöksprojekt i syfte att starta upp och samordna
samverkansarbete mellan Åmåls kommun, Öppenpsykiatri och Vårdcentral.
Finsamteamet i Åmål har bestått av representanter från Öppenpsyk, Medpro, LSS, Individ- och
familjeomsorgen, Jobb- och utvecklingscentrum samt Arbete och försörjning. I november 2020 utsåg
Försäkringskassan en representant. Arbetsförmedlingen har inte medverkat i projektet.
Deltagarna är 10 personer som står långt från arbetsmarknaden, är aktuella på ekonomiskt bistånd
samt har kontakt med minst två av de representerade verksamheterna i teamet.
Teammöten har hållits varje månad mestadels med hjälp av teknik på grund av restriktioner för
Coronaviruset/riskgruppstillhörighet. På mötet delges nyheter och aktuell information om
verksamheterna, resultat av insatser, konsultation och kunskapsutbyte.
SIP-möten har genomförts regelbundet med deltagarna sedan augusti 2020. Kontinuiteten har
inneburit att fler fått insatser/undersökningar.
Möte med den enskilde genom tekniska lösningar har testats men avbröts då det uppstod frågor om
säkerhet/sekretess. I avvaktan på svar har mötena i vissa fall skjutits på framtiden.
Avstämningsmöten har hållits regelbundet mellan de verksamheter som är aktuella för den enskilde.
Det är ett viktigt forum för att följa vad som händer i planeringen, ge påminnelser eller för att tillföra
ny information att beakta.
Nöjd kundundersökning NNS – blanketter för enkätundersökning med hjälp av Indikatorer har
delats ut.
Måluppfyllelse
Målsättningen med projektet är att starta upp, driva och underhålla samverkan mellan kommunen,
vårdcentral och öppenpsykiatri. Samverkan ska omfatta tio personer som är aktuella på ekonomiskt
bistånd.
 Ett Finsamteam har bildats och samverkansarbetet har kommit igång.
 Finsamteamets bildande har bidragit till ökade samtal om samverkan i projekt och ordinarie
verksamhet.
 Elva personer har registrerats i projektet.
 En person har beviljats aktivitetsersättning och aktivitet planeras.
 En person har överförts till annat projekt.
 En person väntar på sjukersättning.
 Övriga deltagare har planering och väntar på utredning/behandling eller kontakt med andra
aktörer.
 Tre ärenden (inte inskrivna) har varit lyfta för konsultation i samverkansteamet.
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Projektets styrkor
Projektet har skapat tankar, samtal och viktiga diskussioner om vad vi ska göra, vem som ska göra
det och hur vi i vissa lägen tillsammans kan få bättre resultat och blir starkare. Det ger styrka att
förtydliga och belysa förväntningarna på ordinarie verksamhet och projekt.
 Från Finsamteamets sida finns det en uttalad positiv inställning kopplad till samarbetet och
vad man kan åstadkomma med gemensamma resurser.
 Projektets struktur för samarbete styr upp, samlar och ger tillgång till den stora kompetens
och erfarenhet som finns i verksamheterna.
 Kontinuiteten i möten med team och enskild skapar förutsättning att driva processen omkring
en person framåt.
 Kontinuiteten skapar vilja från verksamheterna att bidra till bra insatser som skapar mer
värde för den enskilde.
 Att medverka i Finsamteamet kan ge värdefull kompetensutveckling.
 Systematiska avstämningar sparar tid och kan fungera förebyggande.
 Att man i samverkan har kunnat identifiera och föra fram avvikelser som i fortsättningen kan
leda till verksamhetsutveckling till gagn för fler än Finsamteamets deltagare.
Projektets svagheter
 När alla parter som kan komma att påverka den enskildes situation finns samlade kan
resurserna användas på bästa sätt. Att inte kunna räkna med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan som samarbetspartners är en svaghet för projektet.
 Projektet har startat upp och genomförts under en ansträngd period och under förutsättningar
som vi inte tidigare varit utsatta för. Coronapandemin har påverkat alla verksamheter och
arbetet har präglats av osäkerhet och restriktioner. Begränsningarna har påverkat hur vi hållit
kontakter, genomfört möten och bevakat vad som gällt för riskgrupper mm. Många möten har
skjutits fram eller ställts in. Att arbeta från hemmet har blivit vardag. Nya tekniska lösningar
har prövats med mer eller mindre framgång. Dessa yttre faktorer är ju inte i egentlig mening
ett av projektets ”egna” svagheter men de har på ett övergripande sätt inte underlättat
samverkansarbetet.
 Att den enskildes möjligheter att ta ytterligare steg mot arbetsmarknaden genom arbetsträning
parallellt med vårdinsatser har försvunnit. Det är en svaghet i projektet.
 Tiden som avsatts för möte med Finsamteamet har begränsats till i genomsnitt varit 1,5
tim/månad i syfte att underlätta för alla att kunna delta. Ibland är tiden för kort och skapar
stress när både diskussioner samt uppföljning av insatser för den enskilde behöver ske.
Långsiktiga effekter
Projektet med Finsamteamet i Åmål har i nuläget för kort historik för att kunna bedöma eventuella
långsiktiga effekter.
Vad har vi lärt oss och hur ska vi ta vara på resultatet?
 Att kommunikation, information och samordning är viktigt för att bedriva tydliga insatser och
projekt. Det är av vikt för både deltagare och personal.
 Att vara tacksamma för de avvikelser/brister som kan identifieras i verksamheterna och våga
använda dem för att utveckla kvaliteten i insatserna.
 Att det krävs en samsyn i arbetet på de faktorer som kan påverka och bidra till utanförskap,
ohälsa och bristande förmåga till egenförsörjning.
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Att gemensamma ansträngningar mot samma mål är framgångsfaktorer i samverkansarbetet
och i processen att öka antalet personer i jobb och studier.
Att väntetider inom vården har ökat efterfrågan på parallella insatser såsom arbetsträning/
praktik för att upprätthålla tempot i processen.

Hur sprids resultatet?
 Finsamteamet i Åmål kommer att fortsätta sitt arbete även under 2021.
 De insikter som kommer fram i samverkansarbetet behöver implementeras i ordinarie
verksamheters vardag.
Samverkansarenor
Exempel på samarbetsarenor i Finsamteamet är:
 SIP-möten
 Avstämning och planering med kontaktpersoner och rehabkoordinatorer
på Öppenpsykiatrin och Medpro Clinic.
 IFO
 Samverket, Jobb- och utvecklingscentrum Åmåls kommun.
 Enheten Arbete och försörjning, Åmåls kommun
 Andra projekt inom Åmåls kommun
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Individsamverkan – Dals-Ed Kommun
Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Eva Sjötun
Samordnare Sofia Bryntesson, Coach Pelle Norlin
Slutsatser
Vi har under en längre tid sett att vi jobbar med en målgrupp som står allt längre ifrån
arbetsmarknaden. Det finns några tydliga tendenser och det är att de vi arbetar med tenderar i högre
grad ha en psykisk ohälsa och i vissa fall även en missbruksproblematik. Gruppen nyanlända ökar
också i gruppen arbetssökande, vilket i vissa fall ställer andra krav på insatser. Vi kan också se en
viss ökning av andelen långtidsarbetslösa. En annan svårighet eller möjlighet är gränssnittet kring
individer som har LSS-insatser, klarar eller kan individen utvecklas till
självförsörjning/stegförflyttning och vart ligger ansvarsområdet? Vi har blivit en känd arena för
kommuninvånarna och här kan man växa och utvecklas.
Ofta jobbar vi med personer som inte är utredda sedan tidigare och då inte heller fått diagnoser, stöd
och hjälp i rätt tid. Det innebär att man kanske inte hittat rätt, och fått möjlighet att stegförflyttas
utifrån de förutsättningar man har. Vi har mycket samarbete med kommunen och då oftast IFO, och
en slutsats vi har dragit är att det finns ett mycket stort behov av ekonomisk rådgivning och hjälp till
att skapa en vardagsbudget, ringa fordringsägare/kronofogden osv. Ekonomi är en stor bit vad det
gäller trygghet och uppgivenheten är ofta stor. Vi har också ett stort behov av en missbruksenhet,
möjligheten att dagligen ha en kontakt som delar ut mediciner och stöttar i processen, och ett nära
samarbete med vården så att det skapas en trygghet runt personen i form av tydlig handlingsplan för
hur man bäst stöttar individen på sin väg ur missbruket.
Våren har påverkats av Covid-19 så att ledning och styrning har varit tvungen att fokusera på internt
arbetssätt för att sköta de viktiga samhällsfunktionerna såsom vård, skola och omsorg. Covid-19 har
påverkat samhället och det har skett en viss ökning av arbetslösheten i Dals-Eds kommun. Detta har
även påverkat vårt arbete genom att vi har fått en ökning av deltagare i Finsam och det har varit
svårare att placera ut de personer som varit redo för praktik och rehabilitering, det gäller inom det
privata näringslivet, kommunala verksamheter samt föreningslivet. Detta har även påverkat vår
kommunala verksamhet AME som tagit emot fler praktikanter. Vi har även där fått begränsa antal
praktikplatser för att arbetsledarna ska hinna med att handleda praktikanterna.
Efter semestern fortsatte arbetet med någorlunda normala förhållanden då det var låg smittspridning
av Covid-19 och vårt arbete i Finsam flöt på relativt bra. Sen när smittspridningen ökade i samhället i
november och december påverkades vår verksamhet starkt. Det var åter svårt att få ut praktikanter
och det blev mer digitalt arbete. I slutet av året togs beslut av att tillfälligt stänga ner vår kommunala
verksamhet AME för praktikanter och anställda.
Trots svårigheter under år 2020 så har vi ändå fått ut några personer i anställningar t ex extratjänst
och vi har haft bra dialoger med kommunala verksamheter och näringsliv i Dals-Eds kommun.
Genomförandet – Arbetsprocessen
Våra deltagare kommer från alla våra myndigheter. Flest initieras från kommunen och sedan är det
ganska jämnt fördelat från de andra myndigheterna. Vi får in ett samtycke och bokar sedan flerpart
med berörda personer där det bestäms hur och vad som ska göras initialt. Sedan jobbar vi väldigt
aktivt med att hitta vägar till deltagarens personliga mående och att i samarbete med berörda
myndigheter skapa en trygghet under tiden.
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Vi ser att det har varit gynnsamt för både personal och deltagare att ha kontakt med psykiatrin i
Bäckefors. Därför har vi under året fortsatt haft en coach en dag varannan vecka i Bäckefors på
psykiatrin för att underlätta samverkan och samarbetet utifrån individers behov. Syftet är att göra det
enklare för Dals-Eds invånare som har kontakt med psykiatrin och är inskrivna i Finsam. På grund av
strikta restriktioner i november och december har vi haft kontakt med psykiatrin via telefon och mail
vid behov istället för att vara på plats.
Vi har även fortsatt med gemensamt coachmöte varannan vecka där AME-personal, coacher,
hälsoinspiratör, integrationssamordnare och representant från IFO deltar. Syftet med mötet är att få
en bättre gemensam bild kring vad som händer individen för att kunna föra processen framåt. Även
detta har i perioder skett digitalt.
Vi har inte kunnat genomföra inspirationsdag och andra aktiviteter som varit planerat under året med
deltagare på grund av Covid-19.
Vi har under året planerat för att genomföra fysiska aktiviteter och hälsokoncept som vi tänkt erbjuda
våra deltagare och som vi tror mycket på. Vi har dock haft viss sjukfrånvaro i det egna arbetslaget,
vilket gjort att detta gått långsammare än beräknat. Då vi är en mindre arbetsgrupp så är vi sårbara
om någon blir frånvarande. Vi har många tankar och idéer för hur vi kan processa verksamheten
framåt och är flexibla i våra roller.
Vi har under en längre tid använt lösningsfokuserat förhållningssätt vilket har varit framgångsrikt.
Under hösten utbildades en coach i detta förhållningssätt. Under året har en coach fortsatt arbetat
med Supported Employment men inte i den omfattning som vi tänkt oss och detta på grund av
Covid-19 som har förhindrat tillgång på arbetsplatser. I de fall vi har haft personer på extern
praktikplats har täta uppföljningar gjorts för att fånga upp processer som sker på arbetsplatsen.
Arbetet och förhållningssättet med tjänstedesign har inte kunnat utföras i den mån som det varit tänkt
på grund av sjukdom och Covid-19.
Måluppfyllelse
Vi tänker måluppfyllelse i termen stegförflyttning. Eftersom målgruppen blivit tyngre har vi fått
lägga fokus på att stegförflyttning kanske i första hand inte handlar om att gå ut i studier eller arbete.
Det kan handla om att personen faktiskt kommer på bokade möten och att vi får möjlighet till flerpart
eller SIP som gör att personen kan få svar som rör den egna hälsan. Detta i sin tur kan ge energi till
att fortsätta ta tag i de saker som behöver hända för att komma vidare. Vi tycker att vi har goda
resultat och framförallt beror det på att vi har ett mycket gott samverkansklimat. Vi blir dock
påverkade av andra samverkanspartners förutsättningar, inte minst märks det inom vården, där
psykiatrin i Bäckefors t ex har svårt att få tillgång till läkare i den utsträckning som behövs, det leder
till långa kötider och svårigheter för individen i väntan på insatser. Vi blir även påverkade av
Arbetsförmedlingens nya direktiv och organisering då det blir svårare att hålla en god service samt
processer kring enskilda deltagare kan ta längre tid. Positivt för några av våra deltagare är att
Arbetsförmedlingen återigen börjat satsa på extratjänster och vi har kunnat starta upp några personer
i detta.
Under året har vi arbetat med några deltagare som varit redo för arbetsträning där målet är anpassad
anställning. Mycket tid har lagts på att coacha, samordna och koordinera möjligheterna för dessa
personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden och nu med hjälp av Finsam troligtvis får anpassad
anställning under våren 2021. Det som är viktigt att belysa är att förarbetet tar mycket tid för denna
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målgrupp, alternativet hade varit att de inte hade gjort någon stegförflyttning alls och förödande för
individen.
Under hösten har Dals-Eds kommun använts sig av indikatorer för att mäta deltagarnas och
personalens upplevelse av samverkan och samarbete. 24 deltagare svarade på enkäten som innehöll 7
indikatorer och överlag var det ett positivt resultat. Vi kan se att merparten av deltagarna tycker att
de får vara med och bestämma över vilka stöd de behöver. De flesta har även svarat att de får den tid
de behöver för att klara sin stegförflyttning. 96 % av deltagarna känner att de har ett team att vända
sig till.
Indikatorer för personal var det 11 personer som svarade. Det var personal från psykiatrin, IFO och
AMI som svarade på enkäten som innehöll 9 indikatorer. Även bland personal var det ett positivt
resultat och att samverkan är viktig för personalen. Även personal tycker i stor del att stödet vi ger
deltagarna får ta den tid som behövs. På indikatorn om de olika arbetssätt vi har i den samordnade
insatsen fungerar bra är resultatet övervägande positivt. Vi tror dock att vi kunde få ett bättre resultat
av samverkan om representant från Vårdcentralen, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan hade
haft närvaro på våra lokala Finsamträffar.
Långsiktiga effekter
Vi har lärt oss att vi behöver bli bättre på att dela med oss av vad som fungerar, erfarenheter från
samtal, insatser osv. för att stärka oss i vår yrkesroll. Vi har möjlighet till detta på våra
tisdagsmöten/coachmöten. Vi ser tydligt framgångsfaktorerna när vi är ”samkörda” och att vi har
samma plattform att utgå ifrån. Detta gör att deltagarna kan känna sig tryggare och att det inte blir
några ”glapp” i vad som förmedlas. Vi har ju också turen att en av våra medarbetare är väldigt aktiv
inom politiken vilket gör att vi har en direktkanal där våra politiker i kommunen får en inblick och
tydligare bild av vad och hur vi arbetar. Vi ser redan effekter i form av att nämnderna samarbetar
tätare. Det har beslutats om en långsiktig plan i arbetet mot utanförskap och har avsatt medel för
detta arbete till 2025. Detta tycker vi är ett tecken på att man från politiken känner tillit till vårt
arbetssätt.
Frånvaron av Arbetsförmedlingen på orten innebär en risk för arbetet och arbetssättet inom
Samordningsförbundet. Deras frånvaro och tidvisa brist på lokal kännedom påverkar samarbetet,
samarbetsvägarna såväl som individerna direkt. Det finns risk att det påverkar våra deltagare negativt
och gör det svårare för dem att få rätt insats, i rätt tid och bli självförsörjande.
Vi är rädda och oroliga för att vissa individer som vi redan jobbar med kommer få ökade psykiska
svårigheter på grund av pandemi och den isolering de kan hamna i. Stor risk är att dessa individer
kommer ännu längre från arbetsmarknaden och kommer att kräva större insatser till rehabilitering.
Samarbetsarenor
Våra samarbetsarenor är ju främst våra myndigheter. Vår Finsam represent från Vårdcentralen i
Dals-Ed har bytt arbetsgivare så hon är inte längre med på våra Finsam-träffar och vi har inte fått en
ny representant från vården. Vi är oroliga för att detta kommer att påverka vår samverkan med
Vårdcentralen i Dals-Ed och i sin tur drabba deltagarna.
Vi har också en betydligt större samverkan inom kommunens olika enheter. Samarbetet mellan
kommun och näringsliv blir allt bättre och tydligare.
Under året har vi återigen försökt att få igång ett samarbete med Arbetsförmedlingen, men de
förändringar som gjordes under år 2019 har påverkat Dals-Eds kommuns invånare negativt genom
att det är svårt för personerna att komma i kontakt med sina handläggare och oklart hur processerna
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skrider framåt. I slutet av året har vi fått kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen som vi kan vända
oss till och även startat upp digitala avstämningsmöten som underlättar för både coacher och
deltagare. Det känns hoppfullt med bra samarbete inför år 2021 men vi har en klar önskan om att få
en fysisk närvaro av arbetsförmedlare på orten.
Övrigt
Trots situationen med Covid-19 har vi kunnat hålla i gång verksamheterna, förutom i slutet av året då
vi tillfälligt fått stänga vår verksamhet AME. Trots situationen har vi haft en god kontakt med
deltagarna både med fysiska och digitala möten. Det är troligt att arbetslösheten och den psykiska
ohälsan ökar samt att vi kan komma att få en högre belastning på kommunens olika organisationer
såsom vården, IFO och AMI. Detta gör att vi i Finsam blir en viktig funktion i Dals-Eds kommun för
att få till en bra och effektiv samverkan som kan underlätta stegförflyttning mot självförsörjande.
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Samverkanskontoret – Säffle Kommun
Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Sanna Bertilsson
Samordnare Evelina Öström
Slutsatser
Vi har en samverkansplattform där det är möjligt för parterna att regelbundet samlas och delge
information och kunskap om varandras verksamheter. En plattform som också stått stadigt trotts
omorganiseringar.
Det finns en struktur för att lyfta frågor/ärenden från individer genom handläggare som är i behov av
samordning eller önskar komma i kontakt med någon av parterna. Det är en uppskattad insats från
individerna som menar att det till stor del är ett bra stöd för dem.
Insatsen fungerar bra som ett första steg för att skapa en helhetsbild och planera vidare mot en
samordnad planering kring individen. Vidare saknas en tydlig struktur för vad som sker efter ärendet
lyfts i handläggargruppen och vem som ska ta ansvar vidare.
Det finns behov av kompetensutveckling och tydlig struktur för samordnad individuell plan.
Ett positivt möte med vårdcentralen i Säffle under hösten som förhoppningsvis kan bidra till en fast
resurs i handläggargruppen 2021.
Genomförandet – Arbetsprocessen
Avstämning har skett kontinuerligt, dels med Sanna Bertilsson, chef AME Säffle och Helene
Ohlsson, förbundschef BÅD-ESÅ.
Handläggargruppen äger rum en gång i månaden. Handläggare har möjlighet att lyfta individärenden
som är i behov av samordning med, AF, LSS, psykiatri, AME, FK eller SOC.
Onsdagsmötet är riktat mot unga som varken arbetar eller studerar mellan 16-30 år.
Fredagsmötet fokuserar på utbildning, utbildningsspår samt extratjänster.
Koordinator håller i mötet och agerar mötesledare. OneNote används som informationskanal med
aktuell information om möten, dagordningar, mötesanteckningar och annan information. Alla som
deltar i samverkanskontorets möten har tillgång till informationen och kan genom inloggning, lämna
önskemål och mötespunkt eller meddela förhinder. Varje part ansvarar för att samverkansmötet blir
produktivt och tar med sig ärenden och information.
Strukturerade arbetsprövningar genomförs av koordinator i arbetsmarknadsenhetens verksamheter
men också på externa platser efter överenskommelse med platsen. Arbetsprövningarna genomförs
med bedömningsinstrumenten AWP, AWC, WRI och WEIS. Handledare är delaktig i
arbetsprövningen och informerar till bedömare.
Har insatsen förändrats på något sätt?
Samverkanskontoret har övergått helt i digital form under året utifrån restriktioner kring covid-19.
Det fungerar bra vid informationsmöten. Vid individärenden är parterna begränsade i hur
personuppgifter och information kan delas. Handläggargruppen som är mest berörd av detta har
därför fått ändra rutinen kring individärenden utifrån digitala möten.

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Organisationsnummer: 222000-1800

14

SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Bilaga 1 ÅR 2020; Verksamhetsberättelser Integrerad samverkan i kommunerna och årsrapport ALL-IN Bengtsfors kommun.

Mötet för unga som varken arbetar eller studerar fungerar som arbetsgrupp för projektet Värmlands
arbetskraft och styrs nu genom Chatarina Lager som är projektledare. Koordinator deltar
fortsättningsvis utifrån uppdraget men är ej sammankallande.
Måluppfyllelse
Målgrupp: Samordningsförbundets målgrupp är, personer i yrkesverksam ålder som har möjlighet
att nå ett yrkesliv och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera
myndigheter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete
Mål:








Fler ska få rätt stöd i samverkan och rätt försörjning
Minskat utanförskap med hjälp av samverkan mellan AF, FK, Socialförvaltning, skola, LSS
och vård.
Bättre samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin försörjning
Effektivare användning av samhällets samlade resurser.
Implementera strukturerad arbetsprövning
Ytterligare kontakt med vården.
Ta del av och sprida tjänstedesign.

Samverkanskontoret har haft betydligt färre individärenden under 2020. En stor del i det är
arbetsförmedlingens reformering och arbete med privata aktörer, vilket innebär att samarbetet kring
individer minskat mellan kommun och arbetsförmedling. Socialtjänsten deltar inte i samma
utsträckning i samverkanskontoret med ärenden utan dessa går direkt till arbetsmarknadsenheten.
Detta gör att individärenden inte lyfts i samverkanskontoret på samma sätt som tidigare.
Några av de individer som deltagit i insatsen har fått svara på NNS indikatorer. De indikatorer som
besvarats är 1-3 samt 7. Resultatet av det visar att individerna till stor del anser att insatsen varit till
bra stöd för dem.
Arbetsprövningar fortsätter att implementeras. Externa verksamheter som är i behov av praktikanter
och som har möjlighet att anpassa arbetsuppgifter har öppnat upp för att deltagare ska kunna
genomföra arbetsprövning hos dem.
Ytterligare kontakt med vårdcentralen har gjorts och en resursperson till handläggargruppen är tänkt
dit men vårdcentralen har inte gett några besked om vem eller när de kommer delta.
Ytterligare kontakt med psykiatrin genom arbetsterapeut.
Delar av personalen på arbetsmarknadsenheten har gått utbildning i tjänstedesign. Det är ett påbörjat
arbete med tjänstedesign inom projektet Värmlands arbetskraft men restriktioner kring covid-19 gjort
att det fått skjutas på framtiden.
Projektets styrkor:





Skapar kontaktytor med andra parter, kunskap om andras förutsättningar att samverka och ger
samsyn om individers väg till lämpliga insatser/aktiviteter.
Regelbundenhet med struktur som underlättar kontinuitet i samverkan
Samverkansklimat och former som fungerar bra på handläggarnivå.
Påskyndar ärenden, en förutsättning är att samtliga parter använder handläggargruppen
utifrån sitt syfte och i ett tidigt skede vid behov av samordning.
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Projektets svagheter:





Svårigheter att mäta resultat. På individnivå har individer börjat registreras i SUS vilket ökar
möjlighet att se resultat. Individfokus med insatser som registreras i SUS förutsätter parter
som ”tar med” individer till aktiviteter då inte processledare har egna personärenden.
Sårbart när parter får nya direktiv om arbetssätt och parter uteblir från möten.
Saknar fortsatt kontakt med primärvård.

Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?
De som deltar i samverkan berättar till viss del för andra om hur det fungerar t.ex. i samband med
möten inom sin egen organisation. Koordinator lyfter resultat och arbetet i beredningsgrupp.
Samtliga samordnare inom BÅD-ESÅ har kontakt och delar erfarenheter och resultat mellan
varandra.
Samarbetsarenor/Upplever ni att samverkan har ökat mellan parterna och i så fall på vilket
sätt?
Arbetsförmedlingen, Socialtjänst, Arbetsmarknadsenheten, socialpsykiatrin, Kommunala
aktivitetsansvaret, Ungdomens hus, landstingets primärvård, landstingets psykiatri, vuxenutbildning,
ESF-projekten: Värmland tillsammans. Personliga ombud, Försäkringskassan, Kyrkeruds
folkhögskola, Vuxenutbildningen, projektet SSIP genom tillväxtverket.
Under 2020 har arbetsmarknadsenheten fått ett ökat tryck med individer från försörjningsstöd som är
i behov av en aktivitet. Främst handlar det om kartläggning av individerna och hitta rätt insatser. Ett
arbete som kommer fortlöpa och utvecklas under 2021.
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Integrerad samverkan Årjäng – Årjäng Kommun
Insatsansvarig Arbete och Integration, Pernilla Johansson
Samordnare/coach Kristina Molin
Slutsatser

De personer som är inskrivna inom Integrerad Samverkan i Årjäng är en målgrupp som av olika
anledningar står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Det blir då allt viktigare att parterna inom
Finsam samverkar för att de personer som står längst från arbetsmarknaden ska komma närmare en
självständighet, som kan vara studier, sysselsättning, bättre hälsa och rätt ersättning utifrån sin
situation.
Under 2020 har det varit en omorganisation, då AMI och IFO har fått en gemensam
verksamhetschef. Tänker att det är bra med en gemensam verksamhetschef som har ett
helhetsperspektiv, att få till ett bra samarbete/samverkan för våra respektive verksamheter.
Det har under 2020 varit en utmaning utifrån Covid – 19 att tänka om och tänka nytt när det gäller
hur vi ska träffa våra deltagare men också hur vi ska få till olika möten för samverkan.
Genomförandet – Arbetsprocessen
Deltagare kan komma från alla myndigheter inom Finsam men främst är det IFO som skriver in
personerna i Integrerad samverkan. Inskrivningen kan ske gemensamt med den handläggare som har
skrivit in personen i Finsam eller ett första möte med samordnare/coach.
Under våren 2020 var jag och Helene Ohlsson på Vårdcentralen och presenterade Finsam. Kurator
på Vårdcentralen har jag sedan tidigare kontakt med men har även fått en kontakt med samordnande
sjuksköterska. Under hösten var det ett digitalt möte med Öppen psykiatrin, Arvika. Efter det har jag
varit och träffat de två psykiatrisjuksköterskor som arbetar i Årjäng och det är ett steg närmare
samverkan mellan oss olika parter inom Finsam.
Under hösten har Finsam Handläggargrupp haft digitala möten. Det har sina utmaningar, då vi har
olika digitala arenor att tillgå och möjligheten att använda dem utifrån olika förutsättningar. Tanken
har varit att delge information från varje verksamhet, samt att hämta och delge kunskap från
varandra. Det ska även vara möjligt att lyfta individärenden men då avidentifierade. Det finns en
vilja att få till en fungerande handläggargrupp från alla parter inom Finsam för samverkan för de
personer som är i behov av stöd för att kunna göra en stegförflyttning och förändra sin situation.
Även om Finsam Handläggargrupp inte alltid under 2020 har lyckats att få till möten/digitala träffar
så har jag en bra kontakt med handläggare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen
och Årjängs kommun, främst Socialtjänsten. Det har möjliggjort att det finns en kontakt inom
Finsams olika aktörer som jag kan vända mig till med frågar kring samverkan för de personer som är
inskriva i BÅD-ESÅ.
Under 2020 jag haft kontakt med Kerstin Carlsson, Framtidsbygder. Hon har med sitt projekt
Framtidsbygder varit i Årjängs kommun under några år och har goda kontakter med olika företag i
kommunen. Hon är också behjälplig med grupper, exempel kan det vara språkträning med inriktning
mot arbete, ex vård eller handel.
Under 2020 sökte AMI pengar från BÅD-ESÅ och beviljades 130.000 kronor till utbildning,
Lösningsfokuserat. Under hösten hade AMI en utvecklingsdag med fokus på kommunikation och
samarbete. Därefter har AMI tillsammans med socialsekreterare, ekonomiskt bistånd gått en
grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt. Det var tre dagar under oktober och november och
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det kommer vara en halv dag uppföljning i januari. Utbildningen har delvis varit digital på grund av
Covid – 19.
Måluppfyllelse
Målgrupp
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har medvetet valt en bred målgrupp, vilket är personer i åldern 18
– 64 år och:
- som står långt ifrån arbetsmarknaden och riskerar hamna i utanförskap.
- som har kontakt med två myndigheter eller fler.
- som har hamnat- eller riskerar att hamna ”mellan stolarna”.
- som har behov av samordnande och samverkande insatser för att stegförflytta sig i riktning
mot självständighet, egen försörjning och högre livskvalitet.
Mål
Långsiktigt mål:
Utveckla samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin försörjning. Alla
parter ska vara med i samverkan och alla parter som har ärenden där samordning behövs ska kunna
lyfta upp ärenden.
De insatser som förbundet finansierar ska leda till att
 Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare.
 Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov och sin
förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga.
 Förmågan till egen försörjning ökar
 Deltagarens egen medverkan och delaktighet är en viktig utgångspunkt.
Att personer utifrån sina förutsättningar ska stegförflyttas för att förändra sin situation. Eftersom den
målgrupp vi arbetar med står långt från arbetsmarknaden, så är stegförflyttningen kanske inte i första
hand att hitta en sysselsättning. Till att börja med handlar stegförflyttningen om att komma på
bokade möten, att avboka om de inte kommer, att stärka personen att de klarar av att göra saker, att
de får rätt kontakter och att sköta de kontakterna. Under 2020 på grund av rådande epidemi har man
fått tänka om och tänka nytt när det gäller att möta personer. Mer digitala möten, träffa personer ute,
gå promenader och möten via telefon.
Projektets styrkor
Att deltagaren via sin handläggare kan få en tid snabbt till en första träff inom Finsam, för att starta
upp ärendet. Ett bra samarbete med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Det finns även bra
kontaktvägar in till de andra myndigheterna.
Projektets svagheter
Det har inte varit någon kontinuitet när det Finsam Handläggargrupp, vi har haft träffar men inte fått
till strukturen på mötena. Det behövs också få till strukturerade flerpartsmöten för de personer som är
inskrivna i Integrerad samverkan för att få till en stegförflyttning.
Långsiktiga effekter
De deltagare som är inskrivna i Finsam har oftast en komplex situation och de behöver stöd i att göra
stegförflyttningar för att förändra sin situation. Att det finns en gemensam plattform med en
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samordnare gör förhoppningsvis att det finns en upprättad plan som alla känner till och som stärker
deltagarens möjlighet till stegförflyttning.
Samarbetsarenor
Våra samarbetspartners är främst myndigheterna inom Finsam men även inom kommunens olika
enheter, främst, IFO, AMI och vuxenskolan och projektet Framtidsbygder, Kerstin Carlsson.
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Projekt ALL-IN – Bengtsfors Kommun
Insatsansvarig Arbete och Integration, Ulrika Moberg
Samordnare Bachir Sulaiman
Slutsatser (så här långt)
I sitt grundutförande är projektet ALL-IN Bengtsfors mycket genomtänkt och gediget när det gäller
kontinuitet och samverkande faktorer – när det kan genomföras enligt plan. När yttre omständigheter
som Corona-pandemin slår till är dock projektet skört då denna målgrupp är extra sårbar när det
gäller distansundervisning och att arbeta självständigt med hemstudier. Deltagarna behöver träffas
fysiskt och öva och ta in information med fler sinnen än genom digitala verktyg. Det mänskliga
mötet är mycket viktigt också för att ta in och processa ny kunskap samt lära känna varandra och
våga öppna sig för nya tankar. Under perioden har vi hunnit avsluta en grupp utrikes födda kvinnor
och även startat upp en grupp för män. Trots Covid-19 har vi kunnat genomföra det mesta som varit
planerat förutom vad gäller praktikplatser.
Genomförande – Arbetsprocess
Grupp 2:
Uppstart med deltagare 20200302 grupp 2 med planerade 12 deltagare. 1 dök inte upp alls, 1
avslutade p.g.a. föräldraledighet och 1 avslutade p.g.a. flytt och jobb i annan kommun.
Efter en mycket lyckad genomförd grupp 1 var förväntningarna stora på grupp 2.1
Corona-pandemin förändrade förutsättningarna i grunden vilket har medfört att denna grupp inte alls
fått möjlighet till information från de externa aktörerna som var inplanerade. I relativt hög grad har
den planerade informationen kunnat ges, men av insatsansvarig istället. Detta har ju gjort att den
tidigare framgången med att deltagarna fått samma information men ifrån olika källor och ur olika
perspektiv inte har kunnat uppnås. Corona påverkade också genom hälsorestriktionerna från FHM
förutsättningarna för deltagarnas närvaro, viket gjorde att frånvaron ökade markant i gruppen.
I samband med att universitet och gymnasieskolorna gick över till distansundervisning 20200318
valde DFHS att också göra det, vilket starkt har påverkat deltagarnas möjligheter att prata och öva
sin svenska i direkt dialog.
Efter sommaruppehållet med ökande antal fall av Covid-19 i VGR och specifikt i Bengtsfors samt
trånga lokaler utan möjlighet till fysisk distans delades gruppen upp i två delar, en förmiddagsgrupp
och en eftermiddagsgrupp, där de som bor utanför Bengtsfors ingår i förmiddagsgruppen. Största
utmaningen för grupp 2 var att få en praktikplats. Bara två verksamheter i kommunen hade möjlighet
att ta emot praktikanter. Praktikplatserna låg inom måltid och skolområdet. Andra verksamheter sa
att de gärna kan ta emot praktikanter om läget hade förändrats
Grupp 2 avslutades den 25 september.
Utav 10 deltagare var det två som fick en praktikplats.
Utav 10 deltagare var det fyra som gick till studier.
Utav 10 var det en som flyttat från kommun.
Utav 10 är det tre som står på kö till praktik.
Grupp 1 omfattade från starten 17 deltagare, varav 2 deltagare flyttade från kommunen under de första två månaderna. 2 deltagare gick vidare till arbete,
vilket motsvarar 13% jämfört med de förväntade 20. 9 deltagare påbörjade sin praktik, varav 4 fick avbryta pga Covid-19 och 2 pga egna svårigheter
medan 2 fullföljde och 1 fick förlängd praktik med ev möjlighet till nystartsjobb hösten 2020. Detta motsvarar 60 % av de förväntade 20. 2 deltagare har
gått till sjukskrivning och 2 utreds vidare kring arbetsförmåga.
1
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Grupp 3:
Vi har jobbat utifrån ansatsen att projektet ska främja jämlikhet genom att utjämna de ojämlika
levnadsvillkor och skillnader som finns idag. Insatsen vänder sig i första hand till utrikesfödda
kvinnor då de har svårare än någon annan grupp att hitta en plats på arbetsmarknaden. Den första
gruppen kvinnor hade en önskan att deras män också skulle kunna få ta del av samma insats. Detta är
något vi tänkt på och jobbat utifrån nu när vi också har en grupp för män. Att gruppen män också ska
få samma information som kvinnorna fick. Vi startade därför upp en grupp deltagare med bara män
200928. På grund av Corona läget och skärpta restriktioner så har vi anpassat gruppen till endast 6
personer p.g.a. att vi också har externa aktörer, språkstöd och insatsansvarig (max 9 personer).
Från och med 200902 tillträde en ny insatsansvarig p.g.a. att den tidigare avslutade sin tjänst.
Insatstasvarig är flerspråkig och också Arbete och Integrations samhällskommunikation.
På grund av mycket hög risk för smittspridning i området. har grupp 3 haft insatsen på distans sedan
16 november. Smittspridningen är fortfarande mycket hög inom hela kommunen och vi följer noga
Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Insatsansvarig har också genomfört också kurser i
digitalkompetens för deltagarna så att alla kan tillgodogöra sig insatsen på distans. Det har varit ett
stort engagemang i grupperna och deltagarna har ett stort intresse av att lära mer. Några reflektioner
från våra deltagare:
” Många intressanta och viktiga ämnen vi tar upp här på kursen. Många ämnen som hjälper oss mycket i våra dagliga
liv.”
”Ledaren har varit bra och vi får positiv energi av honom, det som jag är mest intresserad av är hur arbetsmarknaden
fungerar eftersom jag gärna vill få jobb när kursen slutar ”

Schema i grundutförande
Måndagar 8.00-14.30; Hälsoskola för arbete – temaföreläsning eller uppföljning av tidigare
föreläsning, fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp, och fysisk aktivitet somt har varit svårare
att utföra efter vi har flyttat till den digitala undervisningen men vi har haft övningar via dator och
pratade om andra alternativ om man vill träna hemma.
Tisdagar 8.00-14.30; Vägen Vidare – temaföreläsning eller uppföljning av tidigare föreläsning,
fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp, och fysisk aktivitet (se ovan angående fysisk
aktivitet).
Onsdagar 8.00-11.30; Hälsoskola för arbete/Vägen Vidare reflektionsuppgifter enskilt eller i
grupp. och hemstudier
Onsdagar 12.30-14.30 Du Och Ditt Liv, DODL, Dalslands Folkhögskola; svenskundervisning
och fördjupning av nämnda teman samt att öka deltagarnas förmåga och känsla av att kunna påverka
sitt vardagsliv i Sverige.
Torsdagar och Fredagar 8.00-14.30; DODL, Dalslands Folkhögskola; svenskundervisning som
ovan
Måluppfyllelse, projektets styrkor, svagheter
Mycket svårt att uttala sig om måluppfyllelse. Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda
med den information de har fått. Deltagarna nämner särskilt jämlikhet, demokrati, kvinnans lika
rättigheter som mannens samt ökad kunskap om stresshantering och kost. En samstämmighet kring
avsaknaden av DFHS är mycket tydlig – att kunna träffas fysiskt för att kunna öva svenska
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tillsammans med läraren. Flera deltagare uttrycker stor tacksamhet över att de har känt sig sedda och
förstådda av lärarna.
Insatsansvarig har gått en utbildning i jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jämställdhetsfrågor har
tagits upp med gruppen vid olika tillfällen. Metoden som har använts är dialogbaserad där
insatsansvarige kombinerar dialog med diskussion och alla har fått möjligt att uttrycka sig.
Insatssamordnaren utgår från olika material som utmanar könsstereotypa föreställningar. Bland annat
används material från följande källor: Vi tittar på filmer som främjar jämställdhet bl.a. filmer som
finns på olika webbsidor, Det har varit ett gott engagemang och högt till tak då ämnena tagits upp.
Insatsen har till stor del genomförts som det var tänkt. Hänsyn har dock tagits till Covid – 19. Detta
har inneburit att våra medverkande externa aktörer inte kunna medverka i samma utsträckning som
tidigare. I perioder som har nämnts redan har insatsen förlagts på distans då det funnits en ökad risk
för smittspridning.
Samarbetsarenor
”En väg in” är en viktig plattform för att aktualisera och följa upp personer i kommunen som står
långt från arbetsmarknaden och har fungerat som en viktig samarbetsarena för ALL-IN. De olika
professionerna från AME, Integration, IFO, (AF), har en väl upparbetad rutin för samverkan, vilket
har underlättat enormt för informationsspridning, planering, uppföljning, inventering samt
remittering av deltagare till ALL-IN.
Ett styrgruppsmöte hölls den 8/9 nästa styrgruppsmöte är den 10/12. I styrgruppen har fokus varit på
erfarenhetsutbyte, ekonomi och uppföljning av kommunernas lokala resultat.
Förutom detta har medarbetare i projektet träffats på flera tillfällen, och har haft några
konferensträffar både som gäller Vägen Vidare / Hälsoskolan för arbete nätverksträffar.
Vårt samarbete med kommunens alla verksamheter har under året fortsätt men med tanke på Covid19 har vi ej kunnat samverka i lika stor utsträckning som tidigare.
Närhälsan har en viktig del i hälsoskolan men av samma anledning som ovan har de ej kunnat
medverka i den utsträckning som det var tänkt. Insatssamordnaren har däremot hållit kontakten och
vi hoppas att så snart läget har förändrats på mer samarbete till våren.
Folktandvården har däremot medverkat som tidigare.
Under året och innan den ökade risken för smittspridning har kommit har det utvecklat en samverkan
med Support Grupp Network som varit här och haft en mini starta eget kurs

Långsiktiga effekter (vad har ni lärt så här långt)
Att det tar tid och måste ges utrymme till deltagarna att processa ny kunskap så att den förankras och
förstås på djupet. Först då kan den omsättas i konkret handling. All-In är en mycket bra plattform där
alla viktiga frågor som t.ex. skola demokrati, jobb, hälsa, socialtjänsten, jämställdhet och även
känsliga teman t.ex. religion, sexualitet, hedersrelaterat våld har diskuterats väldigt öppet.
Kontinuiteten i Bengtsfors-modellen bygger relationer där tillit och förtroende byggs upp –
deltagarna vet att vi tror på deras förmåga och ser deras kompetenser. Vi hinner reparera
missförstånd.
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Strukturövergripande insatser, deltagare inom förbundets parter
Tjänstedesign, utbildning, kompetenshöjande insatser
Antal deltagare:
Religionsvetarna
4
Kompetensinsats Indikatorer, ”Hur mäter vi att vi blir bättre?”
2
Inspirationsdagar kring Tjänstedesign
11
Mänskliga rättigheter
3
Inspiration Jämställdhet, Genus och Ledarskap (JGL)
3
Utbildning i SUS, System för uppföljning av samverkan.
6
Grundkurs i Tjänstedesign i egen regi
48
Webbinarium BIP projektet
2
Digital konferens, nätverk Tjänstedesign
2
Grundkurs Lösningsfokuserat arbetssätt
35
Metoden Supported Employment (SE) och Individual Placement Support (IPS)
5

Utveckling Samverkan
Samverkansdialog Integrerad samverkan Årjäng och Årjäng vårdcentral
Samverkansdialog Samverkanskontoret och Säffle vårdcentral
Utvecklingsdag Integrerad samverkan Årjäng (i samband med Grundkurs LÖK)
FINSAM dagen, Samordningsförbundet BÅD-ESÅ
Halvtidskonferens Projekt ALL-IN, Bengtsfors kommun med utvärderarna Contextio

Övrigt
Information till KS Bengtsfors kommun, KF Årjäng kommun, HSN Västragötalandsregionen.
Medlemssamråd tillsammans med Samordningsförbundet SOFTLEG (Trollhättan/Lilla
Edet/Grästorp) och Vänersborg/Mellerud.
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1

Inledning

1.1

Uppdraget
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng för räkenskapsåret 2020. Granskningen har
bedrivits i enlighet med god revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med
rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i
revisionsberättelsen.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.
Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna
kontroll fungerar.
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och
eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets
revision.

1.2

Syfte
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har
besvarats i granskningen:
1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning?
2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar?
3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2020 och
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång?
4 Är den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning,
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet.
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1.3

Metod och avgränsning
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 1 och Skyrev 2. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2020. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån
om informationen är förenlig med de finansiella delarna.
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen

— Intervjuer med berörda tjänstemän
— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

— Stickprovsgranskning av attest och utanordning
— Diskussion med processtöd/förbundssamordnare
— Sedvanlig bokslutsgransknig

1.4

Risk- och väsentlighetsanalys

1.4.1

Redovisningen
— Verksamhetens intäkter
Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot
beslut, fakturering och inbetalning.

— Verksamhetens kostnader
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning
samt avklipp.

— Kassa och bank
Substansgranskas mot externa underlag.

— Kortfristiga skulder
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning
samt avklipp.

— Redovisningsprinciper och upplysningsplikt
1
2

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
3
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1.4.2

Intern kontroll
— ”Ordning och reda”
— Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och extern redovisningsbyrå
— Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt
belopp.
Granskningen avser Samordningsförbund BÅDESÅ där styrelsen är ytterst ansvarig för
årsredovisningen och årsbokslutet.

1.5

Projektorganisation
Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad
revisor Nils Nordqvist.
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2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelsen

2.1.1

Regelverk
I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på
innehållet i en förvaltningsberättelse. Det är en ny lagstiftning som gäller från och med
2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare
lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om:

—
—
—
—
—
—

Översikt över verksamhetens utveckling
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av verksamheten
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Förväntad utveckling

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt.

2.1.2

Vår bedömning
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens i allt väsentligt lever upp till lagkraven på hur en
förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger utförlig
information om vad som skett under året samt kring verksamhet och måluppfyllelse
med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Det finns även information om
förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av god sed.
Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en
rättvisande bild.

2.2

Redovisningsprinciper

2.2.1

Regelverk
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen
skett enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

2.2.2

Vår bedömning
Årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet.
Detta innebär att den skall upprättas enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever
LKBR och RKR:s rekommendationer och således också god redovisningssed i
kommunal verksamhet.
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2.3

Bedömning av förbundets mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning

2.3.1

Finansiella mål
I dokumentet ”Verksamhetsplan och budget år 2020” anges att ”förbundet kommer följa
Nationella Rådets rekommendationer om att förbund med bidrag om 7 000 tkr inte bör
ha ett eget kapital som överstiger 20 % av bidraget”. Detta innebär att förbundets egna
kapital inte bör överstiga 996 tkr utifrån nuvarande nivå på anslaget.
Av förbundets verksamhetsplan och budget framgår vidare ” att god ekonomisk
hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den
finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna
kommit överens om”.

2.3.2

Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Förbundet hade ett eget kapital på 1 092 tkr vid ingången av år 2020. Förbundets
budget för år 2020 hade därför lagts med ett resultat på – 400 tkr. Efter det att
förbundet fick ett fastställt bokslut för 2019 som visade på att man inte förbrukat medel
som planerat fattade styrelsen beslut om en ny budget i maj 2020 där man lagt till två
nya insatser kring kartläggning och utbildning samt ökat posten ”Ofördelat” från 360 tkr
till 622 tkr. Se mer om denna post nedan.
Utfallet för år 2020 innebär intäkter ett överskott om 612 tkr (Intäkter från de
samverkande parterna på totalt 4 952 tkr och övriga bidrag om 306 tkr. Förbundets
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på 4 647 tkr) Årets resultat
innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 705 tkr, vilket motsvarar 34,4% av
anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 21,9 % av anslagna
medel. Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets rekommendationer om att
det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av bidraget under 2020 och då inte heller till
det ena av sina egna finansiella mål. Förbundet är inte skuldsatt och således uppfyller
förbundet detta finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning.
Förbundet redovisar alltså ett positivt resultat på 612 tkr och en avvikelse mot
ursprunglig budget på +1 012 tkr och från budget beslutad i maj 2020 på +1 633 tkr
vilket motsvarar 26 % av budgeterade kostnader. Den finns inte en enskild orsak till
avvikelsen utan alla kostnadsställen inom förbundet har gått med en större eller mindre
positiv avvikelse jämfört med budget. Dock är den främsta orsaken till
budgetavvikelsen den post som förbundet kallar ”Ofördelat”, det vill säga medel som
styrelsen har till förfogande till finansiering av insatser under löpande år. Vi anser att
denna typ av budgetposter inte är önskvärda och att planeringen av de insatser som
styrelsen vill finansiera bör planeras med större framförhållning. Sätter man av denna
typ av ”Ofördelade medel” är risken stor att pengarna inte blir använda. Bättre då att
planera för dessa medel på längre sikt. Under 2020 har förbundet inte förbrukat något
av de 622 tkr som avsatts.
Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 20 % utav erhållna bidrag
under 2020 vilket är en rimlig nivå. Utifrån denna aspekt bedriver förbundet en
verksamhet som är ändamålsenligt och effektiv samt med god ekonomisk hushållning.
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De stora budgetavvikelserna är problematiska och vi rekommenderar förbundet att ha
en bättre styrning och framförhållning i sin planering. Det finns ett fortsatt behov av att
ytterligare utveckla verksamheten och att skapa ett ömsesidigt åtagande mellan förbundet
och samtliga samverkande parter som medför att all planerad verksamhet kan genomföras.
Detta även om det för 2020 har varit svårt för förbundet att påverka den Corona-pandemi
som påverkat förbundet kraftigt under 2020.

2.3.3

Mål för verksamheten
Av dokumentet verksamhetsplan och budget år 2020 framgår att förbundet har samma
mål som föregående år:

— Att ha en dialog kring värderingsgrunden för samverkan och att bidra till att
samverkanskunskap sprids

— Att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet
— Att eftersträva 100 % deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande
och närvaro är förutsättningen för samverkan.

— Att starta upp utvecklingsinsatser i alla kommunerna och där lämpligt, bryta upp
gränserna mellan kommuner och myndigheter så att kompetens kan delas inom
ramen för den finansiella samordningen
Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att finansiera insatser så resurserna
inom rehabilitering används effektivare och enskilda personer förbättrar sin funktionsoch arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning.
Förbundets övergripande mål är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt
och till större nytta för den enskilde.

2.3.4

Uppföljning av verksamhetsmål
I förvaltningsberättelsen för år 2020 anges att förbundet arbetat med ca 219 specifika
deltagare, könsfördelning och åldersstruktur på deltagare i de finansierade insatserna
framgår också av förvaltningsberättelsen. Förbundet presenterar också resultatet för
verksamheten ur olika perspektiv i årsredovisningen, till exempel sysselsättning efter
avslutad insats.
Under året har 75 deltagare avslutat sitt deltagande i verksamheten varav 43 % har
gått till arbete eller studier, 15 kvinnor och 17 män. (Jmf 2019: 70%, 24 kvinnor och 32
män). Alltså en relativt kraftig försämring, men det kan vara bra att ha som perspektiv
att genomsnittet för liknande individinsatser i riket är ca 30 %. Enligt förbundet är
anledningen till minskningen att deltagarna inte haft möjlighet att komma intill hos
arbetsgivare på grund av rådande Corona-pandemi samt att fler deltagare haft
längre tid av försörjningsstöd, utanförskap.
Ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen behandlar förbundets verksamhetsmål.
Samtliga mål som följs upp i årsredovisningen är inte mätbara och ofta redogörs för
vilka insatser som bedrivits under året. Uppföljningen av målen får mer en karaktär av
att vara en verksamhetsberättelse där men berättar om förbundets verksamhet i stället
för att målen mäter effektiviteten av förbundets verksamhet.
Utifrån det material vi tagit del av i övrigt kan vi konstatera att förbundet överlag arbetar
aktivt för att följa upp och utveckla verksamheten men att det är svårt, baserat på utförd
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insats, att uttala sig om huruvida förbundets aktiviteter medfört att de övergripande
målsättningarna uppnåtts och om förbundets verksamhet bedrivits på ett fullt ut
ändamålsenligt sätt. Ett tydligt resultat är att 43 % av de individer som genomgått och
avslutat deltagande i insatser har stegförflyttats till egen försörjning, påbörjad utbildning
eller aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen. Trots att detta är en försämring än
året innan är det ett tydligt nyckeltal som man kan utvärdera. Förbundet skulle också
kunna utveckla detta så att resultat per individisats redovisas. Då kan man enklare följa
upp utvecklingen i de individuella insatserna och ha en diskussion och analys kring
olika resultat i olika insatser.
Vi noterar att förbundet aktivt arbetar med mål och följer upp resultatet av målen båda
avseende förbundets egna mål samt målen i de insatser som förbundet finansierar. Att
mål finns för förbundets verksamhet och inriktning i stort och specifikt för de insatser
man finansierar är positivt. Vi bedömer att mål och uppföljning av mål kan stärkas och
vi vet att en sådan förstärkning är på gång för verksamheten i 2021. Vi ser positivt på
detta och rekommenderar styrelsen att vidareutveckla målarbetet kontinuerligt, främst
med avseende på mätbarheten av målen, och fortsätta att arbeta aktivt med både
målformuleringar och uppföljningen av verksamheten.

2.4

Resultaträkningen

2.4.1

Regelverk
Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§).

2.4.2

Vår bedömning
Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal bokföring och
redovisning.

2.5

Balansräkningen

2.5.1

Regelverk
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§).

2.5.2

Vår bedömning
Vi har kontrollerat att:

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag
— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed
— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt
periodiserade

— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen
— Dokumentation finns till samtliga balansposter
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Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt
lagen om kommunal bokföring och redovisning.

2.6

Kassaflödesanalys

2.6.1

Regelverk
I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret
redovisas (LKBR 8 kap 1§).

2.6.2

Vår bedömning
I årsredovisningen för år 2020 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.

3

Förvaltningsrevision

3.1

Attest och delegationsordning
Förbundet har 2015-02-15 fastställt delegationsordning och attestregler för förbundet
som gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en
övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på
dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i
samband med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar.

3.2

Budget och verksamhetsplan
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2020 den 22
november 2019. Som tidigare nämnt, beslutades om en ny budget för 2020 av
styrelsen i maj månad 2020. Av budgetdokumntet framgår mål och inriktningen på
verksamheten, organisation samt de olika insatser som skall göras under året.
Budgeten gäller för 2020 med plan för 2020 och 2021 vilket är i linje med lagkraven. Vi
anser dock att uppställningen av budgeten kan förtydligas genom att eventuellt eget
kapital som man kan nyttja under året inte hanteras som en intäkt utan, om den ska
vara med i budgeten, presenteras sist i dokumentet som en förklaring varför förbundet
under kommande år kan budgetera med ett underskott.

3.3

Finansiell rapportering
Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin. Styrelsens får ta del av
ekonomiskuppföljning vid samtliga styrelsemöten, vilket framgår av förbundets protokoll
från styrelsemöten. Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen
i september under 2020. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre
år vilket är i linje med god sed.
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3.4

Intern styrning och kontroll
Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för
självgranskning av hur den interna kontrollen fungerar. Vi har tagit del av uppföljningen
av den interna kontrollen, som skett i enlighet med internkontrollplanen. Uppföljningen
är daterad den 23 november 2020. Av rapporteringen framgår att den har utförts enligt
plan men vi kan inte utläsa av vare sig styrelseprotokoll eller beslutsunderlag om
förbundet i sin internkontroll har noterat några fel eller avvikelser. I dialog med
förbundet framgår dock att internkontrollen genomförts utan att fel eller brister har
noterats. Vi rekommenderar förbundet att förtydliga återrapporteringen till kommande
år.

3.5

Finansierade insatser
Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet.
Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller
finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan
endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.
Förbundet tecknar avtal med huvudmannen för de olika insatser man finansierar. I
avtalen framgår bägge parters åtaganden, avtalets giltighetstid, krav på slutrapport och
deadline för insatsen m m framgår. Avtalet innebär inte att förbundet tar på sig ansvar
så att det blir att betrakta som att förbundet bedriver rehabiliteringsinsatser riktade
direkt mot individer.
Inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda
deltagare har endast utbetalats till huvudmännen.
Förbundschefen fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de
beviljade insatserna inte som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med
enskilda deltagare i insatserna.
Vi bedömer att en god rutin finns på plats i detta avseende. Bedömningen är att
förbundet håller sig inom ramarna för vilken verksamhet man får bedriva.
Vi noterar i föregående års revision att avtalen för många av insatserna är gamla och
att förbundet har finansierat samma verksamhet/insatser över lång tid. Vi kan
konstatera att styrelsen under 2020 säkerställt att det finns aktuella avtal med för
samtliga insatser som man finansierar vilket är positivt. Vi rekommenderar förbundet att
fortsätta se över avtal och uppdrag till insatserna årligen, skapa en rutin för årliga
instruktioner till de insatser man finansierar över flera år. Dessa instruktioner och/eller
avtal bör också innehålla mätbara mål vilket vi kommenterade under kapitel 2.3.4 i
denna rapport.

4

Slutsats
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen.
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Revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med
de mål styrelsen beslutat om för verksamhet och ekonomi under perioden. Vår
bedömning är att fastställda mål och uppföljningen av dessa mål i årsredovisningen bör
stärkas, vilket framgått tidigare i rapporten.
Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav.
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget
och jämfört mot fg år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och
föregående år.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

2021-03-29
KPMG AB

Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng, org. nr 222000–1800,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

1

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
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•

•
•

•

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng för år 2020.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
2
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Karlstad den 29 mars 2021

Godkänt via mejl
____________________________

____________________________

Gun Alexandersson Malm

Nils Nordqvist

Revisor utsedd av regionen och kommunerna

Auktoriserad revisor, utsedd av staten
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Dnr KS 2021/147

KS § 123 Årsredovisning år 2020 för Fyrbodals
kommunalförbund samt beslut om
ansvarsfrihet för förbundsdirektion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
årsredovisningen för Åmåls kommuns del och lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge
förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund och dess enskilda ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 vad gäller Åmåls kommuns del.

Jäv
Michael Karlsson (S) och Michael Karlsson (M) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Mötet leds under denna beslutspunkt av vice ordförande Ewa Arvidsson (S).
En årsredovisning för 2020 års verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund har
upprättats och översänts till medlemskommunerna. Omsättningen i förbundet var
41,6 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 miljon kronor lägre än föregående år.
De delregionala tillväxtmedlen på 20,5 miljoner växlades upp till 149 miljoner
kronor och har delfinansierat 38 projekt och verksamheter.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet.
Direktionen ansvarar för att verksamhet bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer sam de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
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Förbundsdirektören om
verksamheten 2020

2020 – ett sådant märkligt år! Pandemin slog till med full kraft under våren. Hela samhället
ställdes inför svåra frågor. Omställningen gick snabbt och utmanade oss på olika sätt som vi inte
har upplevt tidigare. Välfärden och näringslivet har ställts inför stora utmaningar. Regeringen
har skjutit till resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom
krisåtgärder. Inom vår delregion har det handlat om både hopp och förtvivlan – allt från en stor
möjlig företagsetablering till konsekvenserna av att gränsen till Norge är stängd.

Den politiska ledningen i kommunalförbundet gav under våren ett tydligt uppdrag att
kraftsamla för att minska effekterna av Covid-19. Verksamheten ställde inte in utan ställde om!
Förbundets värdefulla kapital, det vill säga den samlade kompentensen och erfarenheten som
finns tillsammans med allas engagemang har varit av stor betydelse. De etablerade nätverken
har varit viktiga för att kunna prioritera och rikta förbundets insatser dit det har behövts.
Samverkan och samarbeten har ökat i betydelse. Detta har manifesterats bland annat genom
uppstart av Företagarhjälpen Fyrbodal – en kostnadsfri rådgivningstjänst för företagare, genom
nära samverkan med smittskydd, vårdhygien, NU-sjukvården och primärvård för att bistå
kommunerna och genom att stötta kulturansvariga i deras omställningsarbete.

Under verksamhetsåret har kommunalförbundet på medlemskommunernas uppdrag arbetat
intensivt för att ta hand om företagsetableringsärenden, samt ansöka om medel för att möta upp
behov av vägledning och kompetensomställning kopplat till krisdrabbade näringar. Det finns
branschråd där verksamheten har örat mot rälsen för att möta upp behov när det gäller
kompetensförsörjning. Inom miljöområdet har tester genomförts som resulterat i förbättrade
möjligheter att resa till och från mindre samhällen. Många insatser har genomförts i syfte att bli
en fossilfri region. Kommunalförbundet har arbetat nära kommunerna i infrastrukturfrågor och
ett framgångsrikt påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring
mellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet.

Inom ramen för forskning och utveckling har förbundet fokus på vård och omsorg, individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri. Detta medför att vi för chefer och
medarbetare i kommunerna bidrar med att generera kunskapsutveckling så att dessa i sin tur
stärks i sitt möte med invånaren. När det gäller kommunalförbundets uppdrag för att stödja
målgruppen viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet, har detta skett genom
nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar.

Omsättningen i förbundet var 41,6 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 miljon kronor lägre
än föregående år. De delregionala tillväxtmedlen på 20,5 miljoner växlades upp till 149 miljoner
kronor och har delfinansierat 38 projekt och verksamheter.

Tack för ert förtroende och för en god samverkan!
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Förbundsdirektionens möten 2020

Förbundsdirektionen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits
helt eller delvis digitalt från följande orter:

FEBRUARI, VÄNERSBORG
•
•
•
•
•

Beslut avrapportering internkontrollplan 2019
Beslut förslag internkontrollplan 2020
Beslut arvodesreglemente 2020
Beslut val till Stiftelsen Dalslands kanals bevarande
Beslut Kommunakademin Väst

APRIL, UDDEVALLA
•
•
•
•

•
•

Beslut årsredovisning 2019
Beslut remissvar översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts kommuner
Beslut fastställande av projektpolicy
Beslut komplettering av skrivelse ”Höga kostnader för medfinansiering cykelvägar för
Fyrbodals kommuner”
Beslut omorganisation – avveckling verksamheten Kurser och konferenser
Beslut val av suppleant till styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd

MAJ, SOTENÄS
•
•
•

•

•
•
•
•

Beslut äskande från revisionen
Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q1
Beslut rekommendation från Västkom: inriktningsbeslut för organiserat integrerat
arbete mellan VGR-kommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk och
beroende.
Beslut rekommendation från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan VGRkommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Information revisionsrapport 2019
Information status verksamhetsplan och budget 2021–2023
Beslut aktuella projektansökningar
Delregionalt kollektivtrafikråd

JUNI, UDDEVALLA
•
•
•
•
•
•
•

•

Beslut revidering förbundets inköps- och upphandlingspolicy
Beslut revidering förbundets dokumenthanteringsplan
Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
Budget delregionala tillväxtmedel 2021
Beslut vägledande principer vid beviljande av delregionala tillväxtmedel
Beslut svar på revisionens granskning
Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens
Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd, Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik
avseende bränsleupphandling
Beslut val av ersättare Mediapoolen AB

SEPTEMBER, STRÖMSTAD
•
•

Beslut delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30
Beslut ändring tidpunkter för avrapportering ekonomi och verksamhet från 2021
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•
•
•

•
•
•
•
•

Beslut mötesdatum 2021
Beslut remissvar Regional utvecklingsstrategi
Beslut remissvar Utvärdering av ”Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra
Götaland”
Beslut remissvar Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik
Beslut remissvar Hållbara resor i Västra Götalandsregionen,
Trafikförsörjningsprogrammet 2021 – 2025
Skrivelse angående Västtrafiks beslut om neddragningar i tågtrafik sträckan Uddevalla –
Herrljunga
Skrivelse till utbildningsdepartementet avseende tilldelning av utbildningsplatser
Högskolan Väst
Redovisning av delregionala tillväxtmedel 2019

OKTOBER, UDDEVALLA
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
Fastställande av budget för Delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och
omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala
utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)
Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q3
Beslut handlingsplan Suicidprevention
Beslut val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal
Åtgärdsvalsstudie väg 161
Åtgärdsvalsstudie väg 45, Vänersborg – Mellerud
Revisionsrapport delårsrapport 2020-06-30
Delregionalt kollektivtrafikråd

DECEMBER, DIGITALT
•
•
•
•
•

Uppdatering policydokument
Förslag innehåll årshjul 2021
Överenskommelse barn- och ungas hälsa
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022
Förändringar i direktionen, avsägelser och nya ledamöter och ersättare från Vänersborg
och Uddevallas kommun
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under 2020

På arbetsutskottets möte den 16 april fick förbundsdirektören tillsammans med verksamheten i
uppdrag att vidta åtgärder för att minska effekterna av Covid-19. Ett intensivt arbete gjordes
under våren med att söka medel för att arbeta med effekterna av Covid-19 och projektansökan
hos Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen beviljades sent på året.

Projektet heter Fenix(z) och startar under första kvartalet 2021. Utöver detta sökte
kommunalförbundet även medel från Regionala utvecklingsnämnden, RUN, och Tillväxtverket
för att stötta Bohuskommunerna i deras tuffa situation inom besöksnäring och handel. Projektet
beviljades medel och arbetet drog igång under hösten. Då kommunalförbundet får ytterligare
två stora projekt till den befintliga projektportföljen har förbundet valt att anställa ytterligare en
projektekonom. Finansiering av den funktionen finns inom befintliga och beviljade
projektbudgetar. Tjänsten tillträds i januari 2021.
Covid-19 har påverkat kommunalförbundet, både genom minskade och ökade kostnader.
Exempel på detta är förändrade mötesmöjligheter, färre resor, lättnad i arbetsgivaravgifter,
ersättning av sjuklönekostnader och arbete med digitalisering. I hög grad har arbetet lagts om
på grund av pandemin, till exempel har kommunalförbundets socialstrateg ägnat en stor del av
sin tjänst till att bistå i länssamordnande sammanhang, inte minst kring provtagning.

Kommunalförbundet har avvecklat verksamheten Kurser och Konferenser på grund av
minskade beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade
underskottet på -537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på
uppsägningskostnader samt uteblivna intäkter.

Arbetsutskottet beslutade, på uppdrag av direktionen den 20 mars, att finansieringen av
Kommunakademin Väst även 2021 kortsiktigt ska ske av ej upparbetade tillväxtmedel. Fråga om
framtida och långsiktig finansiering gick ut till kommunerna på remiss under sommaren.
Remissvaren redovisas under början av 2021.

Inga stora investeringar har gjorts under perioden, dock har inköp av teknisk utrustning gjorts
för att klara av att möta det ökade behovet av digitala möten, både politiska möten och
nätverksmöten. Även inom verksamheten Hälsokällan har förbundet tillgodosett behovet av
teknisk utrustning för att kunna möta krav på digitala kurser och utbildningar, i uppdraget som
riktar sig till barn och unga.
Vidare kommentarer till resultatet finns i driftsredovisningarna sidorna 19-24.

Ekonomi och personal

Med medlemsavgiften från kommunerna på 9,6 miljoner (2019: 9,2 miljoner) och övriga intäkter
inom projekt- och särskilt finansierad verksamhet under 2020 uppgick den totala omsättningen
till 41,6 miljoner (42,6 miljoner).
Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer från projektfinansiering, i
huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och
medlemskommunerna. Se vidare i respektive driftsredovisning i avsnittet för den ekonomiska
redovisningen.
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Kommunalförbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för 7,5 heltidstjänster.
Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projekt- och särskilt finansierad
verksamhet vilka finansieras av projektmedel eller enligt avtal med bland annat
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Den 31 december 2020 var 26 (28)
personer tillsvidareanställda och 12 (13) personer visstidsanställda. Under året slutade 7 (4)
personer och 1 (11) person nyanställdes. Orsaken till kommunalförbundets personalomsättning
är i första hand projekt som avslutas eller påbörjas.
År 2020 var antalet kvinnor 30 (33) och antalet män 8 (8). Notera att dessa siffror är antalet
personer och att tjänstgöringsgraden varierar mellan 20 och 100 procent. I den ekonomiska
redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster.
Kommunalförbundet använder sig även, som tidigare år, av tjänstepersoner i
medlemskommunerna. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder
mycket för att kommunalförbundet ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta innebär ofta att dessa
ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag.

FINANSIELLA MÅL

Kommunalförbundets finansiella mål är:
•
•
•

•

Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid.
Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel
som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

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

Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 555 tkr (466 tkr),
jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består av överskott i både basens och
projektverksamhetens resultat, som klarar av att täcka det underskott som genererats i
resultatet för den särskilt finansierade verksamheten, Kurser och Konferenser som avvecklats
under året.
Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala
tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor (cirka 29 miljoner).
Därmed nås målet om god likviditet.

Det finansiella målet avseende uppväxling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen
uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor (139 Mkr), vilket innebär en
uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (680 procent, faktor 6,8).

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

•

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

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2020 och därmed genererat ränteintäkter om
41 tkr (16 tkr).
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KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE UTVECKLING

Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer
tidigare års. Dock med reservation för avvecklingen av Kurser och konferenser och osäkerheten
som råder utifrån effekten av Covid-19 som är svår att kartlägga. De två senaste åren har
förbundet avslutat ett antal stora projekt vilka har genererat stora överskott. Under 2021
kommer det inte att avslutas projekt i samma utsträckning.
Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet,
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig.

BALANSKRAVSUTREDNING

Bedömning av balanskravsresultatet 2020-12-31 (tkr)

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

= 555
0
0
0
0
0
= 555
0
0
= 555

Kommunalförbundet uppnår balanskravet på helåret utifrån redovisningen ovan.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ALLMÄNT

Årsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2019.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad balanskravsutredning.

LOKALISERING OCH ADMINISTRATION

Kommunalförbundet är lokaliserat till Museigatan 2, Riverside, i Uddevalla. All gemensam
administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt
samordnade. Förbundet har en särskild avdelning för administration, kommunikation, ekonomi
samt projekt- och löneadministration.

DEN INTERNA KONTROLLEN

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Internkontrollplanen omfattar 20 (31)
granskningsområden och ses över och uppdateras årligen.
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Tillväxtmedel

Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyrbodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull
och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Planen är ett
verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den
gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodalsregionens utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den
riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling: kommuner, lärosäten,
företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har
tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen när det
gäller att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Planen är indelad i fyra områden:
”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En
region som syns och engagerar”.
Under 2020 har 38 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av regionala
utvecklingsmedel från kommunerna och Västra Götalandsregionen med ett budgeterat belopp
av 20,5 miljoner kronor. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 117 595
149 kronor, vilket innebär en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74). Under året har ett
regionalt samverkansarbete skett för att skapa en ny modell för de delregionala
utvecklingsmedlen (som tillväxtmedlen kommer att heta framåt) och en ny överenskommelse
med Västra Götalandsregionen inför kommande programperiod. Budgeten och den nya
modellen för 2021, som svarar upp mot kommande regionala utvecklingsstrategi 2030 och
förbundets verksamhetsplan 2021–2023 inom 4 av 5 utvecklingsområden, antogs i direktionen
den 29 oktober.

Den delregionala beredningsgruppen på förbundet har fortsatt att utveckla gemensamma
arbetssätt och kan på ett bättre sätt stötta varandra i handläggningen av projektansökningar
som inkommer. Förbundets hemsida har uppdaterats med en sorteringsmöjlighet för beviljade
och avslutade projekt för att underlätta för medlemskommunerna att hitta vilka projekt som har
koppling till respektive kommun.

Antagning Fyrbodal

Antagning Fyrbodal hanterar ansökningar för elever folkbokförda i 13 av Fyrbodals 14
kommuner samt antagning till samtliga skolor i samma kommuner. Hösten 2020 antogs
sammantaget cirka 3 200 elever till olika program i antagningsområdet.

Under våren arbetade kansliet med att förbereda och planera för en eventuell stängning av
skolor eller större sjukfrånvaro såväl bland förbundets egen personal som bland personal i
skolor och kommuner. Bland annat säkrades ersättningspersoner för behörigheter i
antagningssystemet Indra och alla uppmanades att vara ut i god tid med blanketter, beslut med
mera. Alternativa tidplaner för antagning togs fram. Lyckligtvis flöt allt på och eleverna fick sina
antagningsbesked i tid. Under året registrerades färre sena omval än vanligt och även något
färre byten under reservantagningen.
Under hösten fattade utbildningschefsnätverket beslut om att fortsätta planeringen av en
gemensam handläggning av ansökan och antagning till gymnasiesärskolan, vilket kommer att
ske stegvis då det krävs anpassningar i antagningssystemet Indra. Ett nytt statistikverktyg har
tagits fram kopplat till Indra och finns tillgängligt för Antagning Fyrbodal och kommunerna.
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Samhällsorientering för nyanlända

Samverkan kring samhällsorientering för nyanlända (SO) fortskrider, om än med betydligt färre
deltagare än för några år sedan. Det minskade inflödet gör att diskussioner inletts under året
kring hur många utförarkommuner det ska vara – arbete med denna anpassning pågår. I år
ändrades också SO till att omfatta 100 timmar istället för 60, vilket krävt anpassningar i
kursupplägg med mera. En digital plattform har skapats, riktad dels mot deltagare på SO, dels till
personal i kommunerna som arbetar med detta. Det har också startat upp ett arbete för att ta
fram en gemensam presentation att använda vid kurstillfällena.

Kommunikation

Den huvudsakliga målgruppen för kommunalförbundets kommunikation är förtroendevalda och
tjänstepersoner i medlemskommunerna, samt inom Västra Götalandsregionen och andra
offentliga myndigheter. Den primära kanalen är förbundets webbplats i kombination med
nyhetsbrev och sociala medier. Under 2020 hade webbplatsen fyrbodal.se för första gång över
30 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sju gånger och har cirka 1 500 prenumeranter.

Under våren publicerades en ny webbplats för Samhällsorientering för nyanlända och i början
av hösten lanserades ett nytt intranät för förbundets personal.

NÄTVERK

Kommunalförbundet leder ett nätverk för kommunernas kommunikatörer. Nätverket har med
anledning av pandemin inte haft några möten under året, i stället har det delregionala/regionala
samarbetet dominerats av kriskommunikation och samverkan kring Corona-pandemin och
Covid-19. Nätverket kommer att återuppta sina möten under 2021.
Ett internt nätverk för kommunikatörer har startats upp under året, med anledning av att
kommunalförbundet har två projektkommunikatörer anställda inom Fossilfri Gränsregion 2030
respektive Strategisk kompetensförsörjning.

SOCIALA MEDIA

Antalet följare i sociala media fortsätter att öka. De kanaler som främst använts under året är
Facebook och LinkedIn. Totalt på sociala media har kommunalförbundet numera över 2 000
följare.

RÖRLIG BILD

Satsningen på video och rörlig bild har fortsatt under 2020. Antalet visningar av förbundets
filmer ökade kraftigt till cirka 25 000 under året. Produktionerna är en blandning av filmer och
animationer gjorda av förbundets egen personal, och sådana som är inköpa av reklambyrå.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Konsultkostnader
VERKSAMHETENS RESULTAT

BUDGET BAS

UTFALL

2020-01-02 –
2020-12-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2019-01-01 –
2019-12-31

AVVIKELSE
BUDGET BAS
2020

2020-01-01 –
2020-12-31
-9 415

-70

-41 084
-41 150

-69

-31 643

-9 485

-66

-42 122
-42 191

-31 639

0

0

0

0

170

516

454

346

0

41

16

41

170

555

465

385

0

0

0

0

9 655

0

41 666

0

42 645

0

31 985
4

0

FINANSIELLA INTÄKTER &
KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
EXTRAORDINÄRA POSTER:
ÅRETS RESULTAT

0

170

12

-2

555

-5

465

-2

385
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Balansräkning (tkr)

2020-12-31

2019-12-31

(Not 3)

58

124

(Not 4)

2 767

2 767

6 039

8 852

0

33

TILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

58

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier & andelar

2 767

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Momsfordringar

408

Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter & förutbetalda
kostnader basverksamhet

(Not 8)

Upplupna intäkter särskilt finansierad
verksamhet

(Not 9)

Upplupna intäkter projektverksamhet

(Not 10)

464

124

2 767
229
651

70

3 364

3 157

10 345

21 736

36 687

49 857

29 636

54 263

Periodens resultat

-3 613

SUMMA:

-555

-3 147

-4 168

-3 613

-3 832

-3 046

-26 956

-33 085

-7 724

SUMMA:

-5 329

-4 487

-45 689

-50 650

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL:

-49 857

-54 263

Inga

Inga

SUMMA:

8 814

LIKVIDA MEDEL
Kassa, postgiro och bank

(Not 11)

SUMMA TILLGÅNGAR:
SKULDER OCH EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
Balanserat resultat

-466

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet
Regionala tillväxtmedel

(Not 4)

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter basverksamhet

(Not 5)

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter särskilt finansierad verksamhet

(Not 6)

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter projektverksamhet

(Not 7)

-1 445

-403

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga

13

-1 003

-828

-8 201

Inga
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Kassaflödesanalys (kr)

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

555 693

466 151

66 085

621 778

69 104

535 255

Förändring av kortfristiga skulder

11 390 091

-317 387

SUMMA:

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I
KASSAFLÖDET
Avskrivningar inventarier
SUMMA:
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Förändring av fordringar

-4 961 352
7 050 516

4 147 041

7 050 516

4 682 296

Försäljning av inventarier

0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN:

0

0

0

0

7 050 516

4 682 296

29 636 365

24 954 069

2020-12-31

2019-12-31

8%

7%

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

4 464 427

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av inventarier

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
SOLIDITET

36 686 881
(Not 12)

Eget kapital/Tillgångar

14

0

29 636 365
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Redovisnings- och värderingsprinciper
ALLMÄNT

Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges
nedan.

INTÄKTER

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart
belopp (anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas
nyttjandeperiod enligt följande:
Inventarier:

10 år

Datorer:

Direktavskrivning från 2013

Beloppsgräns: 20 000 kronor

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med
en ursprunglig löptid på högst tre månader.

PENSIONSPREMIER

Pensionspremier betalas löpande till Collectum och Skandia sedan förbundets bildande 2005.
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Noter

NOT 1: PERSONAL

Medelantalet anställda
Män i basverksamheten
Kvinnor i basverksamheten
Män i övrig verksamhet
Kvinnor i övrig verksamhet
Män i projektverksamhet
Kvinnor i projektverksamhet
Summa:

2020-12-31
1,15
6,40
3,00
14,00
4,30
9,15
38,00

2019-12-31
0,95
6,65
3,00
16,80
4,05
8,80
40,25

7,55
11,90
6,55
12,00

7,10
14,90
5,75
12,50

Tillsvidareanställda basverksamheten
Tillsvidareanställda övrig verksamhet
Tillsvidareanställda projektverksamhet
Visstidsanställda

Antalet anställda är beräknad utifrån antalet heltidstjänster.

Under 2020 har tjänsteköp avseende systematisk uppföljning från Trollhättans stad gjorts och
tjänsteköp VFU-samordnare från Uddevalla kommun har avslutats.
Upplysning om sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för anställda
Yngre än 30 år
Mellan 30–49 år
Äldre än 49 år

2020-12-31
3,00%
3,94%
3,69%
2,55%
5,33%
2,54%

2019-12-31
0,55%
2,87%
2,28%
1,04%
0,71%
3,33%

Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro

2020-12-31
3,69%
63,50%

2019-12-31
2,28%
58,53%

Sjukfrånvaron för varje grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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NOT 2: INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde
INKÖP

UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INNOVATUM AB
SUMMA:

1 881 472

1 881 472

0

0

0

1 881 472

1 881 472

-1 757 268

-1 688 164

0

0

-66 085

Återförd avskrivning försålda inventarier

MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

2019-12-31

0

Försäljning inventarier

GRYNING VÅRD AB

2020-12-31

-69 104

-1 823 353

-1 757 268

58 119

124 204

Antal

Andel

Bokfört värde

EK-andel
2019

17 000

17,0%

17 000

19 221 554

13

1,3

2 500 000

217 203

250

16,7%

250 000

2 767 000

1 183 968

20 622 726

NOT 4: DELREGIONALA TILLVÄXTMEDEL (RTV)

Fyrbodals kommunalförbund rekvirerar årligen medel från Västra Götalandsregionen för
genomförandet av det delregionala utvecklingsprogrammet på uppdrag av Västra
Götalandsregionen. Dessa medel rekvireras i förskott och redovisas i balansräkningen eftersom
det endast är ett administrativt uppdrag för kommunalförbundet. Även medlemskommunernas
motfinansiering till de delregionala tillväxtmedlen fakturerar årligen i förskott.

NOT 5: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER BASVERKSAMHET

Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld,
löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter. Föregående år inom parentes.
Summa: -403 tkr (-828 tkr)

NOT 6: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER SÄRSKILT
FINANSIERAD VERKSAMHET

Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid
verksamhetsstart. Föregående år inom parentes.

Summa: -7 724 tkr (-4 487 tkr)
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NOT 7: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
PROJEKTVERKSAMHET

Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som
erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt. Föregående år inom parentes.

Summa: -5 329 tkr (-8 201 tkr)

NOT 8: UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER BASVERKSAMHET

Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal. Föregående år
inom parentes.
Summa: 464 tkr (658 tkr)

NOT 9: UPPLUPNA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET

Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvirera i
efterhand mot redovisade kostnader.
Summa: 70 tkr (3 157 tkr)

NOT 10: UPPLUPNA INTÄKTER PROJEKTVERKSAMHET

Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag.
Summa: 3 364 tkr (8 814 tkr)

NOT 11: LIKVIDA MEDEL

Förbundet har fortsatt god likviditet med anledning av förutbetalda Delregionala tillväxtmedel
från Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Placeringen av medel görs enligt
förbundets kapitalplaceringspolicy på fasträntekonto, tre månader i taget.

NOT 12: SOLIDITETSTAL

Förbundsdirektionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10
procent, men nivån får variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner
angelägna.
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr)
INTÄKTER

BUDGET

UTFALL

2020-01-01 –
2020-12-31

Medlemsavgifter
Ersättning för uppdrag

2020-01-02 –
2020-12-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2019-01-01 –
2019-12-31

AVVIKELSE
BUDGET
2020

9 555

9 587

9 274

32

100

9 655

102

9 689

74

9 349

2

34

-100

-101

-112

-1

-1165

-703

-1 048

-105

-119

0

Övriga intäkter
SUMMA:

0

1

0

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader
Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

(Not 1)

Bilersättning, traktamente &
leasingbil
Politiska ersättningar, ordf & revisorer
Möteskostnader, politiker &
tjänstepersoner

-920

-694

-6530

-7 228

-370

-436

-180

-804

226

-6 400

-698

-355

-66

462
75

-150

-9415

-21

-9 288

-83

-8 921

127

240

401

428

161

-70

170

-66

335

-69

359

4

165

Räntekostnader

0

39

-5

41

0

-2

16

SUMMA:

0

41

11

39

170

374

370

204

SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

129

FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Ränteintäkter

ÅRETS RESULTAT

KOMMENTARER TILL RESULTATET

-2

Mot bakgrund av två politiska uppdrag har verksamheten dels arbetat extra med
projektansökningar för att minska effekterna av Covid-19 dels arbetat med avvecklingen av
verksamheten Kurser och Konferenser. Det har medfört att personalkostnaderna har ökat i
förhållande till budget för arbetad tid internt. Å andra sidan har kommunalförbundet fått ta del
av lättnader på arbetsgivaravgiften vilket kompenserar den ökade arbetstiden till viss del.
Sjuklöneersättning är också det en intäkt som inte hade funnits under normala omständigheter.
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En skillnad jämfört med budget syns under de fasta och rörliga administrativa kostnaderna. Det
är främst mötes- och resekostnader som är berörda, även dessa är effekter av Covid-19.
Förbundet har prioriterat ner uppstart av nytt diariesystem och planerade IT-arbeten. Dessa har
skjutits på framtiden, vilket konstaterades och beslutades i halvårsbokslutet. Covid-19 har
präglat förbundets basresultat.
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Driftsredovisning projektverksamhet (tkr)
UTFALL

INTÄKTER
Extern finansiering
EU-bidrag

2020-01-02 –
2020-12-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2019-01-01 –
2019-12-31

8 963

12 481

156

1 150

5 968

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

5 185

14

341

15 101

19 157

-4 741

-4 589

-558

-1 451

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-399

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

(Not 1)

-493

-8 533

-10 363

-136

-14 426

-1 393

-18 426

675

731

0

675

0

731

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

675

731

Bilersättning & traktamente

-59

Konferensarrangemang
SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-137

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

ÅRETS RESULTAT

KOMMENTARER TILL RESULTATET

0

Överskottet i projektverksamheten beror på det avslutade och slutredovisade SKA-projektet (En
skola för alla). Slututbetalning är gjord och projektet bidrar till överskottet med 584 tkr. Utöver
SKA-projektet har ett tidigare avslutat projekt resultatförts, med ett överskott om 91 tkr.
Tillsammans är dessa två avslutade projekt anledningen till det positiva resultatet.
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FÖRTECKNING PROJEKTVERKSAMHET 2020-12-31
Pågående projekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljösamverkan
VGR/GITS
Integritet i förskolan
Hedersvåld
Tjänsteköp systematisk uppföljning
God & nära vård 2020
F&U Utbildning förstudie
Utvärdering av seminarieverksamhet 2013–2019
Kultursamverkan Fyrbodal
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal
Attraktiva kommuner 2020–2021
Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal
Strukturbild Fyrbodal
Grön tillväxt skog
Genomförandeplan VG2020
Rural mobilitet
Fossilfri gränsregion 2030
Trämanufaktur
Uppdrag Almi-företagscoaching
Utvecklad & konkurrenskraftig näringslivsutveckling
Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp)
Hållbar besöksnäring i Väst
Bioeconomy Region in Scandinavia
Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal
Gemensam portal Samhällsorientering
Vi-projektet
Fullföljda studier
Fiskekommunerna, del 2
Projektekonom P-003

Avslutade projekt
•
•

En skola för alla
Våldsprojektet
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Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet
(tkr)
UTFALL

INTÄKTER
Extern finansiering
EU-bidrag

2020-01-02 –
2020-12-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2019-01-01 –
2019-12-31

13 293

9 376

3 495
88

4 753

16 876

14 139

-2 204

-1 720

-1 474

-949

0

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

0

10

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-1 173

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

(Not 1)

-650

-11 901

-10 949

-569

-17 370

-388

-14 775

-494

-636

0

-494

0

-636

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

-494

-636

Bilersättning & traktamente

-49

Konferensarrangemang
SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-119

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

ÅRETS RESULTAT

KOMMENTARER TILL RESULTATET

0

Förbundet har avvecklat verksamheten Kurser och konferenser på grund av minskade
beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade underskottet på
-537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på uppsägningskostnader
samt uteblivna intäkter.
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FÖRTECKNING SÄRSKILD FINANSIERAD VERKSAMHET 2020-12-31
Aktuella verksamheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälsokällan
Forskning och utveckling (FoU)
EBP – Äldre H-029, H-042, H-057
F&U Utbildningar
SKL – Prio
Nätverksledare IFO
BBIC
Socialstrateg
IT-samverkan
Kulturverksamhet
Affärsdriven miljöutveckling
Position Väst
Teknikcollege Fyrbodal
Vård- och omsorgscollege
Avtal vuxenutbildning
Antagningskansliet
Samhällsorientering
Praktiksamordning Fyrbodal

Avslutade verksamheter
•

Kurser och konferenser
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Uppföljning av målområden och
strategier för 2020

Mål 1: Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har i början av året präglats av omställning från
högkonjunktur till lågkonjunktur på grund av Coronapandemin. Näringslivsnätverket vittnade
om krissituationen som uppstått. Nätverksmötena intensifierades till veckomöten under våren
och till möten var tredje vecka under hösten. Mycket av tiden har lagts på erfarenhetsutbyten
och att tillsammans skapa projekt som kan bidra till omställning och framtidstro i det lokala
näringslivet.

På regionalt plan bildades en gruppering med namn Västsvensk samling för att kraftsamla och
visa på handlingskraft gentemot näringslivet. Hårdast har pandemin slagit mot besöksnäringen
och handeln i vårt område.

De projekt som blev beviljade innan pandemin slog till har ställt om sitt fokus för att svara upp
mot de behov som finns i näringslivet. KOMMUNALFörbundet inrättade även den Företagarhjälp
som bemannades av olika företagsfrämjande aktörer för att lotsa drabbade företagare till rätt
stöd och hjälp. Företagsakuten har fått ett stort ökat inflöde då konkurser bland flera av våra
företag har varit ett faktum. Men bilden är tudelad och det finns samtidigt branscher som har
gått bra eller till och med bättre under pandemin.
Förbundet har fortsatt arbetet med att tydliggöra förekomsten och vikten av att driva utveckling
genom Fyrbodals utvecklingsnoder. Arbetet med att ta fram en delregional näringslivsstrategi
som svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin och förbundets verksamhetsplan har
påbörjats under hösten.
För att fortsätta arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal har en film som
kommunerna kan använda som stöd i sitt lokala arbete skapats och släppts. Ett samarbete med
Svenskt Näringsliv är inlett för att skapa möjlighet till företagsklimatsfrämjande insatser under
2021. Tyvärr visar den sammantagna rankingen från Svenskt Näringsliv på en försämring i
jämförelse med 2019. En enkätundersökning i näringslivsnätverket visar att kommunerna
tycker att nätverkets och förbundets arbete bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat.

STOR UPPVÄXLING AV TILLVÄXTMEDEL

Tillväxtmedlen har delfinansierat 38 projekt och verksamheter, vilket har resulterat i en
omslutning på 117 595 149 kronor, vilket motsvarar en uppväxling med 574 procent (faktor
5,74). Samtliga pågående och avslutade projekt har följts upp och utvärderats.

Avtalet med Almi Väst, som upphandlades under 2018, har utvärderats och visar att
kommunerna i hög grad är nöjda med de insatser som utförs. Framförallt visar utvärderingen att
det har inneburit en större närvaro i kommunerna utanför Trestadsområdet. Pandemin har
också drivit på utvecklingen av digitala lösningar. Samtliga projekt och verksamheter som
förbundet är med och finansierar rapporterar om ett ökat antal deltagare och en bättre
spridning av insatser tack vare övergången till digitala seminarier och rådgivningar.

POSITION VÄSTSAMVERKAN

80 procent av Position Västgruppen, det vill säga näringslivsutvecklarna i de 17 samverkande
kommunerna, upplever att attraktionskraften för investeringar har ökat genom Position
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Västsamarbetet, medan 20 procent svarar att de inte vet med säkerhet; Det råder viss osäkerhet
kring om och hur attraktionskraften verkligen kan mätas. 100 procent anser att Position
Västsamverkan fungerar mycket bra eller bra.

Uppföljning visar också att berörda aktörer i innovationssystemet upplever tydligare samverkan
med Position Väst. Arbetet för att skapa tydligare samverkan fortsätter.

Visningsresor för bolag samt traditionella mässor ställdes in på grund av pandemin. Position
Väst deltog på mässan NXT Oslo för norska bolag inom e-handel och logistik, som genomfördes
helt digitalt, vilket gav värdefulla kunskaper. Två rapporter togs fram inför kommande
marknadsinsatser: “Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen” och "Fyrbodals
konkurrenskraft för fler logistiketableringar”.
50 etableringsärenden hanterades, varav 30 nytillkomna under 2020. De internationella
förfrågningarna till Sverige minskade, likaså hos oss. Här noterade vi dock en ökning av
förfrågningar från svenska bolag. Även ett ökat intresse från bolag inom industriell produktion
med hållbarhetsprofil och god koppling till våra styrkeområden. Fortsatt gott intresse från
logistikrelaterade bolag. Arbetsgruppen för etableringar inom besöksnäringen har inledde
samverkan med Turistrådet Västsverige.

Omfattande insatser har genomförts för det stora laxodlingsärendet i Sotenäs och
grannkommunerna, exempelvis framtagning av regionalt presentationsmaterial för kommande
kringetableringar, veckovisa avstämningar i samverkan med Västra Götalandsregionen,
involvering av Business Sweden som bildat ett supportteam samt internt arbete i
kommunalförbundet. Om de planerade etableringarna genomförs innebär det en stor
samhällspåverkan och möjligheter för stora delar av Fyrbodalsregionen i form av exempelvis
behov av utbildning, bostäder och kollektivtrafik.

En etablering klar i Uddevalla: Transcom. Platschef anställd. Fortsatt rekrytering 2021.

Position Väst inledde under året en kraftfull satsning på att stötta kommunernas
offertberedskap för svar på etableringsförfrågningar. Dels i form av stöd för att lägga in ledig
mark på Business Swedens nya digitala kartplattform Site Finder, dels framtagning av mallar på
engelska för kommunerna att använda som presentationsmaterial vid svar på förfrågningar.

Näringslivsutvecklarna kontaktade ett flertal utlandsägda produktionsanläggningar för att
erbjuda stöttning av Position Väst och Business Sweden med anledning av Coronaeffekter. Syftet
med insatsen är att behålla arbetstillfällen och fånga upp potential till expansion. Insatsen fick
positiv respons och ledde till fördjupade insatser i ett dussin bolag, som fortsätter in på 2021.

STRATEGIER INOM MÅL 1

1. Genomföra kunskapshöjande och strategiska insatser med syfte att öka den kommunala
servicen och kunskapen om företagens villkor.
2. Erbjuda entreprenörer samt små och medelstora företag tillgång till ett behovsstyrt och
”sömlöst” stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet ska främja innovation,
entreprenörskap, företagande och nyinvesteringar genom att driva en effektiv och
samordnad hantering av tillväxtmedel.
3. Stärka det befintliga näringslivet inom områden där vi har internationell
konkurrenskraft genom att driva samordnade satsningar för att attrahera investeringar
och företagsetableringar i enlighet med antagen strategisk plan.
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Medelvärdet för Fyrbodals kommuner ska öka i
Svenskt Näringslivs ranking och
insiktsundersökningen.

Medelvärdet har sjunkit i Svenskt Näringslivs
ranking och stigit i insiktsundersökningen.

2) En gemensam näringslivsstrategi som främjar
utvecklingskraft i hela Fyrbodal är framtagen och
beslutad.

Arbetet med en gemensam näringslivsstrategi
är påbörjad.
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Mål 2: En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt individers
tillgång till likvärdig utbildning

Kommunalförbundets roll när det gäller utbildning och kompetensförsörjning är att vara kittet
som underlättar olika parters strävan efter attraktiva utbildningar av hög kvalitet som fyller
behovet för både individer och arbetsmarknad. Ett aktivt arbete har gjorts för att stärka
individers möjligheter att fullfölja studier i utbildningssystemet. På organisationsnivå har olika
nätverk och forum varit viktiga för samverkan.

Under året har en rad olika utredningar inom utbildning och kompetensförsörjning publicerats.
”Dimensioneringsutredningen”, ”Komvuxutredningen” och ”Valideringsutredningen” är några av
dem som gjort störst avtryck och på olika sätt kommit upp. Vilka förslag kommer att bli
verklighet, och hur kommer dessa förslag att påverka Fyrbodalsregionen?
Gemensamt för många av utredningarna är att det livslånga lärandet betonas mer än någonsin.
Arbetslivet blir allt längre med höjd pensionsålder, vissa yrken försvinner medan andra kommer
till. Yrkesväxling mitt i livet blir en allt vanligare företeelse. För att möta förändringarna i
arbetslivet blir samverkan mellan skola och arbetsliv viktigare än någonsin, vilket också präglar
många av de aktivitet som det redogörs för nedan.

KOMPETENSRÅD OCH NÄTVERK

Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020
har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med veckovisa digitala
möten. Förbundet har också haft en aktiv roll i bildandet av ett nationellt kompetensråd för det
gröna och naturbaserade näringslivet.

Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta
och driva aktuella frågor i nätverk, arbets-, styr- och referensgrupper delregionalt, regionalt och
nationellt. Totalt har förbundet medverkat i ett drygt 60-tal nätverk eller liknande strukturer.

COLLEGE OCH BRANSCHRÅD

College är ett funktionellt sätt att skapa ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vårdoch omsorgscollege finns i dagsläget tre lokala college och 20 certifierade utbildningar i
Fyrbodalsregionen. En ökad samverkan har skett kring snabbutbildning för vårdpersonal med
anledning av Corona-pandemin. Inom Teknikcollege finns i dagsläget certifierade utbildningar
och lokala college i fyra kommuner.

Ett annat sätt att öka samverkan mellan arbetsliv och utbildning är via branschråd. Under året
har arbetet med branschråd för buss, bygg samt hotell och restaurang fortsatt. En dialog har
under året pågått gällande bildande av branschråd inom gröna- och maritima näringar,
transport och IT.

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH INFORMATION

Kommunalförbundet har som uppdrag att omvärldsbevaka och sprida information till
kommuner och berörda i Fyrbodalsregionen. Under året har detta arbete prioriterats med
anledning av Corona-pandemin. Spridning av information har skett genom mejlutskick, webb
och sociala medier, nyhetsbrev ”Noterat”, seminarier, informations- och nätverksmöten. Under
året har en kommunikationsstrategi tagits fram. Totalt har tolv seminarier samt en VUX-vecka
med 21 föreläsningar arrangerats, merparten digitala.
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PROJEKT

Förbundet har också i uppdrag att ha dialog med projektfinansiärer samt vara en arena för
framtagande och drivande av förstudier, utredningar och projekt. Under året har förbundet varit
engagerad i fem utredningar, fem förstudier och 24 projekt.

UTBILDNING

Kommunernas demografiska utveckling, låga utbildningsnivåer och geografi gör tillgången och
tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling särskilt viktig. Under året har högskolan
Väst i samverkan med kommunerna genomfört AIL-utbildning för lärare. En annan insats är stöd
till kommunerna i bildande av kommunala lärcentra där WESTUM varit en viktigt part.
Särskilda resurser för utbildning och etablering av omställningskontor har avsats för norra
Bohuslän och särskilt Strömstad med syftet att lindra Corona-pandemins effekter.

SAMVERKAN SKOLA OCH ARBETSLIV

Kommunalförbundet arbetar med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och
arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och
branschråd. Förbundet har även finansierat projekt som ska bidra till ökad samverkan.
Entreprenörsbryggan och Fyrbo Turbo är två exempel.

Projektet Praktiksamordning har blivit en verksamhet som driver verktyget praktikplatsen.se
där 13 kommuner och fem externa aktörer ingår. Förbundet kommer också att sköta
praktikanskaffning till grundskolan för sex kommuner.

Filmer har tagits fram och spridits på sociala medier för att fler ska söka till bristyrken som
exempelvis busschaufförer och undersköterskor.

UNGDOMAR OCH NYANLÄNDA.

För att öka andelen unga som fullföljer sina studier, studerar vidare eller kommer i arbete, har
förbundet drivit ESF-projektet En skola för alla. För att ta vara på projektets resultat har två
projekt tagits fram, ett för UVAS och KAA-nätverket (Vi-projektet) samt ett för grund- och
gymnasieelever (Fullföljda studier). Ett annat exempel är projektet ÖDE som jobbar med
målgruppen utrikesfödda.

KOMMUNAKADEMIN VÄST

Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals Kommunalförbund trädde i kraft den 1
januari 2018 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp det. KAV
är en samverkansarena för att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt
samhället i stort.
I februari månad 2020 genomfördes en självutvärdering. Både ledningsrådet och styrgruppen
såg ett behov av att tydliggöra mål/vision samt organisering av samverkansytan. En ny
verksamhetsledare började i maj och en del av dennes uppdrag har varit att arbeta med att
utveckla en gemensam sådan för ökad handlingskraft och effektivitet.
Under året har Institutionen för Hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en
kommundoktorand. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men
kommundoktorander är desto ovanligare.

De projekt som påbörjades under 2019 slutredovisades via en digital konferens i november. Ett
samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun hade som
syfte att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov samt att initiera diskussioner
om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för framtidens skola.
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De två kommuner som valdes ut är exempel på en större och en mindre kommun i
Fyrbodalsregionen, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande
förutsättningar. Genom projektet/utbildningsinsatsen ”Bygglovets svåra frågor” medverkade
bygglovshandläggare från Orust, Vänersborg, Tanum, Dals Ed, Färgelanda, Sotenäs och
Munkedal. Efter godkänd examination fanns möjlighet att erhålla tre högskolepoäng.

Ett annat projekt har medverkat till en större kontaktyta inom ramen för Information,
kommunikation, teknik, IKT, och digitaliseringsfrågor. Ytterligare ett av projekten har arbetat
med att stärka förståelsen för betydelsen av arbetsintegrerat lärande, AIL, vid Högskolan Väst
och i relation till små och medelstora företag, SME. Deltagande organisationer där var
Trollhättan stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren
Högskolan Väst och Miljöbron.
Under året har rekrytering och bemanning skett av projektorganisationen för ”Ökad
högskoleövergång i Fyrbodal”.

STRATEGIER INOM MÅL 2

1. Skapa förutsättningar för bättre matchning genom hållbara strukturer,
omvärldsbevakning, samverkansarenor och projektverksamhet.
2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal.
3. Främja samverkan mellan skola och arbetsliv.
4. Stödja kommunernas arbete med att få fler att fullfölja sina studier eller vara i arbete.
5. Vara en arena för gemensam organisering där samverkan ger ekonomiska fördelar och
effektivisering.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1 a) En hållbar struktur för samverkan genom
framtagande av
uppdragsbeskrivningar/samverkans-avtal för fyra
nätverk/ kluster.

Fem uppdragsbeskrivningar/samverkansavtal har tagits fram.

1 b) Processledning av tio nätverk.

Processlett nio nätverk och tre branschråd.

1 c) En kommunikationsplan framtagen.

En kommunikationsstrategi är framtagen och
beslutad.

1 d) Medverkat i uppstart av två
utredningar/förstudier/projekt.
1 e) Landsbygdsråd etablerat.

1 f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna

Medverkat i uppstart av tre utredningar, fem
förstudier och tio projekt.

Landsbygdsutvecklarnätverket har konstaterat
att ett landsbygdsråd ej är aktuellt i dagsläget.
Frågorna måste arbetas in i ordinarie
befintliga nätverk i Fyrbodal.
Förslag till kriterier har tagits fram.
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1 g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom
teknik och ett inom vård- och omsorg etablerade.

Tre branschråd och ett på gång, samt college
inom teknik samt vård och omsorg etablerade.

2) En utredning om behov av FoU-verksamhet för
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor
genomförd.

En förstudie om behov av FoU-verksamhet för
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor
genomförd.

3) En kartläggning/förstudie gällande samverkan
skola-arbetsliv genomförd.

Kartläggning/förstudie framflyttad till våren
2021 med anledning av Corona-pandemin.

4) Genomföra ett projekt kring fullföljda studier,
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)
och KAA-uppdraget som riktar sig till UVAS och
KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitetsansvar) i
Fyrbodal.

Framtagande och genomförande av projektet
Fullföljda studier samt uppstart och
genomförande av Vi-projektet som riktar sig
till UVAS och KAA-uppdraget.

5 a) Drifta Antagningsorganisationen.

5 b) Implementering av praktiksamordning genom
praktikplatsen.se

5 c) Utredning genomförd och implementering
påbörjad av tekniskt system för KAA-registrering
(Kommunalt aktivitetsansvar) och interregional
kommunal ersättning (ELIN)

Driftar och utvecklar
antagningsorganisationen där 13 kommuner i
Fyrbodal ingår.
Praktikplatsen.se implementerad som
verksamhet hos förbundet där 13 kommuner
och fem externa aktörer ingår.

Utredning genomförd. Utbildningscheferna
beslutat om att i dagsläget inte implementera
ett gemensamt tekniskt system.
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Mål 3: En väl utvecklad infrastruktur

Under året har två projekt bedrivits inom ramen för fossilfria transporter: ”Fossilfri Gränsregion
2030” samt ”Tur & Retur – Hållbara resor mellan land och stad”.
I Tur & Retur har utrednings- och testverksamhet genomförts för att undersöka hur
möjligheterna att kombinera bil och kollektivtrafik med andra, hållbara sätt att resa i mindre
samhällen och på landsbygd kan förbättras. Orust kommun och Dals Långed i Bengtsfors
kommun har varit testarenor och målgrupperna pendlare, turister, delårsboende, boende.

Tester som mobil cykelverkstad, cykelpool, samåkning, mobilitetshub och el-cykling vintertid
har gjorts och omfattande enkäter, djupintervjuer och kartläggning av resor och
grannskapskontor har gett nya, generellt tillämpbara kunskaper. Nya samarbeten mellan
kommuner, organisationer, företag och akademi har etablerats vilket lett till både kunskap och
engagemang för frågorna och att samtliga tester kommer att leva vidare och utvecklas efter
projektets slut.

Projektet har visat på vilken stor betydelse förbättrade möjligheter att resa till och från mindre
samhällen och landsbygd har. Betydelsen är stor såväl för att den enskilda medborgaren ska få
likvärdiga möjligheter att ta sig till och från service, fritid, sociala aktiviteter men också för
samhälls- och näringslivsutvecklingen i Fyrbodalsregionen samt klimatpåverkan. Dalslands
Energi och miljöförbund, Orust kommun och Hållbart Resande Väst har varit parter i projektet
som finansierats av Energimyndigheten.

I ”Fossilfri Gränsregion 2030” byter medlemskommunerna succesivt ut sina personbilar till
fordon som drivs med el eller biogas. Ett arbete med kommunernas arbetsmaskiner har
formerats liksom strategier för publik laddinfrastruktur. Kommunal samordnad
varudistribution har utretts med kommunerna i Dalsland och månadsvisa, digitala seminarier
för medlemskommunerna med teman som ”HVO, RME och etanol”, ”Laddinfrastruktur” och
”Cykling för besöksnäringen” har genomförs.

Ett påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring mellan Västtrafik,
Västra Götalandsregion och kommunalförbundet, liksom en pilotstudie för biogas till
kollektivtrafik i regiontrafik. Ett samarbete kring kommunernas matavfall och biogasproduktion
har påbörjats och samarbetet med norska parter är värdefullt inte minst inom
elektrifieringsområdet. Boråsregionen har etablerat ett projekt med vårt som förlaga och
erfarenhetsutbyte sker genom bland annat tjänsteköp från oss. Fossilfri Gränsregion avslutas
december 2021 medan Tur & Retur avslutades 2020.

Position Väst har genomfört en studie av Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar.
Rapporten pekar på områdets utmärkta läge för logistiketableringar och stor potential för
utveckling av både sjöfart, närsjöfart, gods på järnväg samt elektrifiering och biogas för tunga
transporter. Det krävs dock en bättre samverkan mellan aktörer från näringslivet, den offentliga
sektorn och forskningen för att potentialen ska kunna nyttjas.

STRUKTURBILD FYRBODAL

Vart är vi på väg och hur ser det ut när vi är framme? De frågorna har stått i fokus under årets
rådslag i Strukturbild Fyrbodal. Projektet hann genomföra en workshop i
kommunledningsgruppen i Uddevalla under våren, innan man fick göra paus på grund av
pandemin.
I september kunde så äntligen rådslagen i kommunerna komma igång igen. Ytterligare åtta
workshops genomfördes, med intressanta diskussioner där kommunernas ledningsgrupper
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diskuterade och reflekterade över den egna kommunens, såväl som övriga kommuners roll och
styrkor som tillsammans bidrar till en stark och hållbar delregion. Så här långt in i processen
konstateras att det finns fler likheter såväl som utmaningar som förenar kommunerna, än som
splittrar. Liksom att olikheterna är en del av attraktionskraften både för invånare, besökare och
framtida etableringar.

Några politikområden har seglat upp som tydliga områden där samplanering krävs för att ta
vara på möjligheter och hantera risker. I oktober kom nya restriktioner som återigen satte paus
för rådslag. Fem kommuner återstår innan nästa steg i processen Strukturbild tas.

Parallellt med det delregionala arbetet med rådslagen har det regionala arbetet med den fysiska
planeringen av Västra Götaland, utifrån de regionala strategier som finns inom Regionala
utvecklingsstrategin 2020, pågått. Kommunalförbundet ingår i den regionala arbetsgruppen som
tillsammans har jobbat fram ett underlag som kommer att ligga till grund för framtidsbilden för
Västra Götaland ur ett 50-årsperspektiv. Ett arbete har bedrivits för att ta fram ett underlag som
visar hur ortstrukturen ser ut i regionen. Av regionens 330 orter har 110 med regionala
funktioner identifierats. Arbetet kommer att fördjupas och fortsätta även under 2021.
I november anordnade förbundet tillsammans med regionen en seminariedag till vilken
kommunernas samhällsplanerare var inbjudna. Alla inspel som kom in under dagen har tagits
vidare in i det regionala arbetet med strukturbild.

Under året har frågan om Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli regionplaneorgan lyfts
i Beredningen för Hållbar utveckling. Frågan har bearbetats i infrastruktur- och
kollektivtrafiknätverket samt samhällsplanerarnätverket på förbundet och inför nästa år ligger
frågan på is i väntan på att ta del av hur arbetet i Skåne utvecklas.
Förbundet har remisshanterat Västra Götalandsregionens utkast till Regional
utvecklingsstrategi och Värmlandsstrategin utifrån ett strukturbildsperspektiv.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER

Fyrbodals kommunalförbund har under året bevakat planeringen av en rad åtgärdsvalsstudier,
ÅVS:
•
•
•
•

ÅVS 161 Rotviksbro - Skår ÅVS
ÅVS E45 - Vänersborg - Mellerud
ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn
ÅVS 173 Färgelanda-Frändefors

Förbundet har också genomfört en utbildning i verktyget Åtgärdsvalsstudier Fyrstegsprincipen, deltagit i arbete med kartläggning och prioritering av BK4-vägar samt varit
aktiv i dialogarbete kring trygg elförsörjning i Västra Götaland.

KARTLÄGGNING AV PRIORITERADE OBJEKT

Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik, Tjänstemannanätverket, utgörs av tjänstemän
som ansvarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i
infrastrukturfrågor för förbundsdirektionen, samt i kollektivtrafikfrågor för Delregionala
kollektivtrafikrådet, DKR i Fyrbodal. Tjänstemannanätverket har utgjort beredning till politiken
och har under året hanterat ett antal remisser. Ärenden som nätverket har hanterat är bland
annat:
•
•
•

Målbild Tåg 2028,
Regionalt Tranportinfrastrukturprogram
Samverkansformer för kollektivtrafik
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Förbundet har varit med i det strategiska Infranätverket och i arbetet med att revidera den
regionala transportinfrastrukturplanen varit delaktig i framtagandet av Inriktningsunderlag för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland samt Alternativgenerering.

I ärendet ”Cykelpott” har förbundet samlat in inspel av förslag till cykelsatsningar under
perioden 2022–2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Ett arbete med
uppdatering och prioritering av ”bristlistan” inför revidering/komplettering av Regionala planen
har också bedrivits på tjänstemannanivå där kommunerna fått till uppgift att precisera och
aktualisera listan
Fyrbodals kommunalförbund har under 2020 fått i uppdrag av direktionen att stödja Orust
kommun inom ramen för förbundets roll och ansvar gällande fast förbindelse till Stenungssund
samt att kontakta Lysekils kommun för diskussion avseende fast förbindelse över
Gullmarsfjorden.
Skrivelser som skickats från förbundet är bland annat:
•

•
•

Skrivelse från sex kommuner angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för
upphandling av skolskjuts.
Skrivelse angående inställda tågavgångar på tågsträckan Uddevalla-Herrljunga
Skrivelse angående höga kostnader för medfinansierade cykelvägar för Fyrbodals
kommuner.

STRATEGIER INOM MÅL 3

1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande.
2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet.
3. Delta i det regionala strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande behoven som
finns av åtgärder i den funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft,
kollektivtrafik, sjöfart och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns
upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna 2018–2029.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har
bäring på kommande planomgång 2022–2033.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan
drivas med el och biogas ska vara minst 50
procent.

Andelen ökade till 35 procent (Q2 2020)
jämfört med 31 procent (Q2 2019).

2) Andelen hushåll och företag som har tillgång till
god bredbandsuppkoppling ska öka. År 2020 ska
95 procent av Västra Götalands hushåll och företag
ha tillgång till robust bredband med en hastighet
på minst 100 Mbit/s symmetriskt.

Utfall saknas.

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd i mellankommunala och regionala
infrastrukturfrågor.

Utfall saknas.

34

Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020
4) Minst 80 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd i mellankommunala och regionala
kollektivtrafikfrågor.

Utfall saknas.

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

Utfall saknas
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Mål 4: Hållbar landsbygdsutveckling med väl
fungerande samspel mellan städer och landsbygder

Inom ramen för Strategisk kompetensförsörjning anordnades ett webbinarium i juni som
fokuserade på kompetensförsörjning i landsbygder och samverkan för smarta landsbygder där
Vingåker fick berätta om hur de utvecklar ”den smarta Vingåkersbygden”. Föredragande var
även Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet har varit
Företagarföreningen i Brålanda behjälpliga med en projektansökan till EU om att bli en pilot i
EU:s arbete för utveckling och utbyte när det gäller Smarta landsbygder, som dock ej beviljades.

Inom ramen för Landsbygdsutvecklarnätverket har frågan om hur samverkan kring
landsbygdsutvecklingsfrågor ska se ut framöver diskuterats. Nätverket var överens om att
landsbygdsutvecklingsfrågor är väldigt olika för olika kommuner och att vi behöver arbeta mer
horisontellt med landsbygdsutvecklingsfrågor. Kommunalförbundet, har därefter gjort
bedömningen att ett Landsbygdsutvecklingsråd inte är aktuellt i dagsläget. Vi behöver istället
arbeta för att landsbygdsutvecklingsperspektivet behöver vara tydligt i alla nätverk och forum
som kommunalförbundet faciliterar. Projekt Tur & Retur – hållbara resor mellan stad och land
har framgångsrikt bedrivits under året, mer om det projektet går att läsa under mål 3.

POSITIONERING INOM SKOGLIG BIOEKONOMI

Skoglig utveckling har gått från att vara ett relativt osynligt utvecklingsområde i Fyrbodal och
Västra Götaland till att bland annat lyftas fram i förslaget till Regional utvecklingsstrategi och ett
framtagande av skogsprogram för länet där kommunalförbundet medverkar i både arbets- och
styrgrupp. Vidare samarbetar numera trärelaterade företag med Fyrbodals utvecklingsnoder
och med Högskolan Väst, Rise och Högskolan för design och konsthantverk. Ett träfokus har
utvecklats inom Position Västs arbete för att attrahera internationella etableringar.

Medlemskommuner, företag, Svinesundskommittén, norska parter, kommunalförbundet och
Position Väst har fortsatt träbyggnadsutvecklingen och etablerat Rethinking wood för att lyfta
gränsregionens möjligheter. Resultat i form av nöjda företag och kommuner som deltagit i
seminarier och studiebesök, nya träbyggnader och etableringsförfrågningar är en följd av
arbetet. Ett nytt, större samarbete mellan Innovatum, Paper Province, Region Värmland, IUC
Dalarna och Region Viken i Norge har etablerats.
Gröna klustret Nuntorp har genom en förstudie finansierad av kommunalförbundet börjat
etablera sig som en mötes- och utvecklingsplats för skogsägare.

I Innovatums, Högskolan Västs och Stenebys projekt ”Tillverka i trä” samarbetar ett 15-tal
företag kring design, industriell trätillverkning och hållbar utveckling. Ett arbete pågår också för
att etablera en eller flera testbäddar inom trä liksom ett klusterinitiativ.

Genom projektet ”Innovationsmiljö för hållbara material” hos Wargön Innovation, som
kommunalförbundet medfinansierar tillgängliggörs en ny test och demo-miljö för
materialinnovationer framtagna ur biobaserade och återvunna material. Miljön ska främja
samverkan mellan små- och medelstora företag, universitet och högskolor samt
forskningsinstitut. Projektet ska även utveckla cirkulära affärsmodeller som företag kan
implementera.

MARITIM UTVECKLING

Den etableringsförfrågan som kom in via Position Väst till Sotenäs kommun, om en stor
landbaserad fiskodling, är ett utmärkt kvitto på den attraktionskraft för maritim utveckling som
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regionen har. Sotenäs kommun, Position Väst, grannkommunerna och Fiskekommunerna har
gjort omfattande insatser för detta ärende under året.

Innovatum har tillsammans med bland andra Sotenäs Symbios Center och Kristineberg Center
arbetat i en förstudie om marina livsmedel och marin bioteknik. Målet är att den potential som
finns ska resultera i större näringslivseffekter i form av nya produkter och stärkta befintliga
företag inom marina livsmedel och marin bioteknik. Ett tiotal företag har valt att ansluta till
samarbetet och ett större gemensamt arbete håller på att etableras. Planerad start Q1 2021.

FISKEKOMMUNERNA

Nätverket Fiskekommunerna består av nio kustkommuner samt Västra Götalandsregionen och
är en påverkansorganisation som främjar fiske, fisketurism och vattenbruk. Nätverket har en
bred samverkan med parter och politiker på nationell nivå. Sex artiklar i dagstidningar har
publicerats och nätverkets betydelse har lyfts fram i interpellationsdebatter i riksdagen när
situationen för yrkesfiskare och vattenbruk har diskuterats.
Nätverket har svarat på sju remisser och yttranden, varit aktivt i Jordbruksverkets
regeringsuppdrag för förenkling av regelverket inom vattenbruk och skickat skrivelser till
Regeringskansliet och Jordbruksverket. Nätverket ingår i arbetet för en framtida samverkan
med Sveriges kustkommuner för ett hållbart fiske och vattenbruk. Nätverket har engagerat
offentliga parter kring den allvarliga situationen för sillberedningen i Ellös för en fortsatt
verksamhet och utveckling av sidoströmmarna.

STRATEGIER INOM MÅL 4

1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom
omvärldsbevakning, analyser och samarbeten.
3. Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande delregion inom skog och trä, med
satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler nyinvesteringar.
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim delregion med lösningar
inriktade på innovation, nyinvesteringar samt miljöanpassad och hållbar utveckling.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) 14 av 14 kommuner medverkar aktivt till
förverkligandet av strategier i Strukturbild
Fyrbodal.

Strategier är ännu inte framtagna.

2) 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet

Beslut har tagits om att inte inrätta ett särskilt
”landsbygdsråd”. Landsbygdsrådet ska i stället
lyftas i alla övriga relevanta nätverk och forum.

3) Fullfölja pågående samverkansprojekt inom
skoglig biobaserad ekonomi.
4) Minst ett samverkansprojekt inom maritim
utveckling ska ha etablerats.

Samtliga projekt har fullföljts eller är
fortfarande pågående.

En förstudie är avslutat och ett efterföljande
projekt förbereds.
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Mål 5: En stark och attraktiv gränsregion

2020 har varit ett mycket händelserikt år inom detta mål. Första januari 2020 bildades
fylkeskommunen Viken. Det består av de tidigare fylkena Østfold, Akershus och Buskerud.
Dessutom ingår Svelvik i före detta Vestfold fylke samt Jevnaker och Lunner i före detta Oppland
fylke. Totalt bor 1,2 miljoner människor i området. Området är viktigt för Fyrbodalsregionen ur
många olika perspektiv. Tillsammans med Viken skapas förutsättningarna för att bygga en stark
och attraktiv gränsregion. Kommunalförbundet bidrar till arbetet genom att finansiera och delta
i projekt som finansieras av Interreg-medel och delregionala utvecklingsmedel samt genom nära
samverkan med Svinesundskommittén.

En regional grupp har bildats som består av representanter från de fyra kommunalförbunden i
Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Gruppens uppgift är att
remisshantera, diskutera och verkställa skrivningar till kommande EU-program på uppdrag av
regeringen. Ett hårt slag mot gruppens arbete kom strax innan sommaren då Viken meddelade
att de inte hade för avsikt att delta i Interreg-programmet Sverige-Norge under kommande
programperiod. För att få Viken att tänka om tog Fyrbodals kommunalförbund kontakt med
Region Värmland och opponerade sig mot detta genom gemensamt uppvaktande med dem och
Västra Götalandsregionen. Sverige-Norge-programmet är en viktig resurs i arbetet med att
skapa en starkt och attraktiv gränsregion. I slutet av året meddelade Norge att de ändrat sig och
att de kommer att delta.

När gränsen stängdes för första gången 16 mars 2020 på grund av Corona-pandemin blev det
tydligt hur viktigt det är med ett fungerande gränssamarbete. Över en natt stannade handeln
upp, varslen haglade och kortidspermitteringarna blev ett faktum. Den kommun som drabbats
hårdast är Strömstad varför kommunalförbundet har avsatt resurser för att stötta dem primärt
men även närliggande kommuner. Projektet ”Strategisk kompetensförsörjning” utökades med
”Modul 5” som innebär en kraftsamling för kommunerna i Norra Bohuslän. Kommunalförbundet
har även stöttat Strömstad i arbetet med att bygga upp ett omställningskontor, både personellt
och finansiellt.
Flera av de gränsregionala projekten har fått ställa om och flytta fram sina insatser på grund av
Coronapandemin. ”Kraftledningar” (Innovatum) och ”Hållbar besöksnäring på gränsen”
(Svinesundskommittén) är två exempel. I december deltog Svinesundskommittén på
direktionsmötet för att informera om det kritiska läget. Ett glädjande besked som direktionen
fick ta del av är att det nordiska arbetet med att skapa gemensam statistik för området har
kommit igång igen.

STRATEGIER INOM MÅL 5

1. Verka för att tillsammans med Svinesundskommittén och andra parter stärka området
Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv region för invånare och företag att leva,
studera och arbeta i, samt att investera och bedriva verksamhet i.
2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av EU:s strukturfonder, som Interreg
Sverige/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera.
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen
samt tydliggöra medverkande parters roller.

Ej genomfört på grund av Corona-pandemin.

2) Delta i och utvärdera aktuella program.

Genomfört. De nya programmen kommer att
antas under våren 2021 och gäller för åren
2021–2027.
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Mål 6: En aktiv och nyskapande kulturregion för alla

Kulturbranschen har drabbats hårt av Corona-pandemin. Under året har fokus legat på att stötta
kulturansvariga i deras omställningsarbete samt sprida information om olika ekonomiska
stödpaket.
Vid två tillfällen kunde nätverksträffarna med kulturansvariga i Fyrbodalsregionen genomföras
som planerat. Dels tema barn och unga, med avstamp i barnkonventionen, dels tema offentlig
konst, med inriktning beställning och upphandling av konst. Övriga träffar blev digitala
avstämningar med erfarenhetsutbyte kring hur den kommunala verksamheten kan anpassa sig
till Coronapandemin.

Som ett led i att bibliotek och läsfrämjande lyfts i kommande verksamhetsplan, har nätverket för
bibliotekschefer återupptagits. Förbundet har kallat till tre träffar och bildat en arbetsgrupp med
representation från Bohuslän, Dalsland och Trestadsområdet.

Det har varit två utlysningar av tillväxtmedel till kulturprojekt. Beviljade förstudier och
utvecklingsprojekt spänner över bredd i både innehåll och geografi. Några pågående projekt har
som en följd av Coronapandemin bett om förlängning samt uppdaterad budget på grund av
förändringar i genomförande. Fyrbodals kommunalförbund har försökt att vara så flexibelt som
möjligt för att stötta aktörerna.

KOPPLINGEN MELLAN KULTUR OCH KOMMUNERS ATTRAKTIVITET

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling har flyttats till januari 2021. Det blir
en digital konferens med kunskapshöjande föreläsningar riktade till tjänstepersoner och
politiker, arkitekter och byggherrar inom samhällsplanering. Programmet avser bryta ner den
nationella politiken för Gestaltad livsmiljö till vad den konkret innebär på lokal nivå. Under 2020
har förbundet börjat marknadsföra konferensen.
En extern konsult har haft i uppdrag att ta fram projektuppslag inom utvecklingsområdet
Gestaltad livsmiljö, genom att analysera tidigare styrdokument och kartläggningar kring vad
kommunerna har för behov av insatser. Rapporten ska presenteras i början av 2021.

KULTUR SOM INNOVATIONSDRIVEN TILLVÄXTFAKTOR

En förstudie som beviljats är Innovationskapacitet för landsbygd – förstudie för utveckling av
Innovationsplattform Dalsland. Syftet med förstudien är att titta på former för organisering av
utveckling som bygger på lokala initiativ och potentialer, med målet att finna en modell som kan
appliceras på liknande verksamheter.
Innovatum har genomfört förstudien Kultur möter innovation, med syfte att titta närmare på
samverkan mellan kultur och innovation och skapa kontaktytor mellan kulturaktörer och
innovationsplattformar i Fyrbodal.

FRÄMJA KULTURFÖRETAGANDE.

Fyrbodal har anlitat en analyskonsult för att genomföra en kartläggning av de kulturella och
kreativa näringarna, KKN, som är verksamma i delregionen. Underlaget som tas fram ska ligga
till grund för en handlingsplan kopplat till den kommande delregionala näringslivsstrategin.
Arbetsgruppen för KKN, med representanter från kommunerna, har under årets möten
fokuserat på hur pandemin slår mot aktörer och utövare inom kulturområdet och hur de
stödpaket och insatser som initierats ska nå fram.
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STRATEGIER INOM MÅL 6

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

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet
”Attraktiva kommuner” ska vara nöjda och/eller
uppleva att de har nytta av innehållet på
konferensen i sitt arbete.

Årets konferens flyttades till januari 2021 på
grund av Corona-pandemin.

2) Minst ett projekt är påbörjat utifrån
rekommendationerna i rapporten Kreativa
Kraftfält Fyrbodal.

Flera förstudier har genomförts eller
påbörjats. Merparten av utvecklingsarbetet
bedrivs av externa parter där Fyrbodals
kommunalförbund är en medverkande part
eller bidragsgivare.

3) Minst ett projekt är påbörjat med
medfinansiering från programmet Kulturella och
kreativa näringar (KKN)

Minst ett projekt är påbörjat.
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Mål 7: Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
Inom målområde 7 fokuserar Fyrbodals kommunalförbund på:
•
•
•
•

Forskning och utveckling
Nätverk och kompetensutveckling
Regional samverkan och stödstruktur, RSS
Vårdsamverkan

FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU)

FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter från socialtjänstens
ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO- Individ och familjeomsorg och
funktionhinder/socialpsykiatri möts för att initiera och genererar kunskapsutveckling.
Deltagarna i FouRum kan också representera Fyrbodals medlemskommuner i delregionala och
regionala sammanhang, som berör till exempel missbruk, socialpsykiatri och våld i nära
relationer.

En FoU-strateg och en vetenskaplig ledare kopplar och utvecklar ny forskning till
verksamheterna genom utvecklingsarbete, FoU-caféer, inspirationsdagar, utredningar och
uppdragsutbildningar. En satsning på att öka antalet anställda med magister-, master- och
doktorandkompetens i kommunerna har gjorts under året. I forskningsprojektet om
Barnahusets insatsmodell har den första delstudien publicerats. I december startade en FoUcirkel om ”att leda i en pandemi”.
Ett uppdrag med att ta fram ett gemensamt system för systematisk uppföljning av placerade
barn, unga och vuxna har påbörjats.

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat kompetensutvecklingsplaner som en
kompetensresa för områdena: barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd. Några
utbildningar har fått skjutas upp med anledning av pandemin. En inventering av
kompetensbehov för IFO 2021 är genomförd. Nätverksledaren har på uppdrag av IFO-cheferna,
varit ledare för åtta olika kunskaps-och ämnesnätverk, missbruk, försörjningsstöd, familjerätt,
familjehem, barn o unga utförare och myndighet, våld i nära relationer och BIM Barnahusets
Insatsmodell.
Revidering av strategier kompetens och titulatur pågår för funktionshinderområdet,
socialpsykiatri samt vård och omsorg på grund av ny struktur och innehåll i vård- och
omsorgsprogrammet. Inom vård- och omsorgsområdet har strategin för baspersonalens
kompetens och titulatur införts i sju kommuner.

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har arbetat med kompetensutvecklingsplaner och en
ökad systematik när det gäller kompetensutveckling, hur den nya kunskapen blir
organisationens och inte bara individens och hur den omsätts i praxis så den kommer
individen/brukaren tillgodo. Dessa två delar är inkluderade i strategierna för kompetens och
titulatur numera. En inspirationsdag ”kommunikation och digitalt stöd” genomfördes januari
2020 med cirka 200 deltagare.

Kommunernas satsning på en gemensam organisation för PO, personliga ombud, är i funktion
och det tvååriga uppdraget med att följa och utvärdera är presenterat på ett seminarium och i en
rapport.
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Viss kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar och överenskommelser görs
genom kommunalförbundet. Under året har en gemensam satsning på olika delar som berör
omställning till god och nära vård och vårdens medarbetare påbörjats. Kommunerna har också
avsatt 2 procent av statliga medel för psykiska hälsa, som framförallt går till en gemensam
kunskapssatsning om missbruk och psykisk ohälsa.

Under året har också den tredje omgången av en utbildning om ledarskap omfattande 7,5
högskolepoäng startat på Högskolan Väst liksom ytterligare en kursomgång för personliga
assistenter med Halmstads Högskola.

NÄTVERK OCH KOMPETENSUTVECKLING

Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlemskommunernas socialchefer. Nätverken ger en
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjuder kollegialt stöd. Många som deltar i nätverk är
ensamma i sin yrkesroll i hemkommunen och att möta andra med samma yrkesroll är viktigt
både för att utveckla sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter.

Utvärdering av nätverkens arbete sker kontinuerligt och en del nätverk avslutas och andra
startar upp. Till exempel har nya nätverk för chefer till personliga assistenter PA, myndighet och
utförare i sociala barnavården startat upp. Nätverket för individens behov i centrum och
anhörigstöd har avlutats i kommunalförbundets regi och fortsätter självständigt.

Pandemins påverkan på nätverken har medfört att de flesta nätverken ställt om till digitala
möten, ett fåtal nätverk behövde under en kort period ställas in. Några nätverk har behövt utöka
sina mötestider och till exempel MAS-nätverket (medicinskt ansvariga sköterskor) har haft möte
varje vecka.

VÅRDSAMVERKAN

Kommunalförbundet ingår i Vårdsamverkan Fyrbodal, delregional arena för samverkan mellan
kommunerna och Västra Götalandsregionen i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola.
Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av
vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt
information och kommunikation mellan vårdgivare.
Kommunalförbundet identifierar och utreder verksamhetsområden där kommunerna kan
samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och
rättssäkert sätt.

Kommunalförbundet deltar, och agerar, i olika utredningar och arbetsgrupper där samverkan
mellan de båda huvudmännen är viktig, till exempel gällande hälso- och sjukvård för barn- och
ungdomar inom LSS, Västra Götalandsregionens Barnprogram för att barnsäkra omställningen
till nära vård och kostnadsansvar vid placering av personer med samsjuklighet.

Under 2020 och pandemin har det ställts stora krav på att samverka. Befintliga
samverkansstrukturer har prövats hårt och visat sig vara stabila nog att hantera nya frågor
snabbt. En helt ny organisation, för egentester av kommunala medarbetare, byggdes tidigt under
våren upp som omfattade alla kommuner i Fyrbodalsregionen. Syftet är att medarbetare som är
negativa för covid-19 fortare kan återgå i arbete.

Pandemin har inneburit möten flera gånger per vecka med smittskydd, vårdhygien, NUsjukvården, och primärvård med flera för att bistå kommunerna med den senaste kunskapen om
covid-19. Vi har arbetat med spridning och förankring av information och kunskap från nationell
nivå, exempelvis Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Arbetet i samverkan har också
omfattat utskrivning från slutenvård, skyddsutrustning och smittspridning.
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REGIONAL SAMVERKAN OCH STÖDSTRUKTUR, RSS

Kommunalförbundet är Regional samverkans och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för
delregionen Fyrbodal. RSS syftar till samverkan och stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst
och närliggande hälso-och sjukvård. Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att
använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.
RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till
regionala och lokala prioriteringar.
Kommunalförbundet som RSS är en del av Partnerskapet tillsammans med Sveriges kommuner
och regioner, SKR och Socialstyrelsen. Partnerskapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Kommunerna är genom kommunalförbundet delaktiga i nationella nätverk inom områdena
missbruk, individens behov i centrum, e-hälsa, sociala barnavården, funktionshinder,
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt systematisk uppföljning. Flödet av
information och kunskap mellan nationell, regional och lokal nivå är en stor uppgift och
utmaning i kommunalförbundets arbete.

EXTERNA UPPDRAG
•

•
•
•

SKR – nationell modell för inventering av socialtjänstens och angränsande sjukvårds
kunskapsbehov.
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden – planering av utbildningar i suicidprevention.
Styrelseuppdrag i Gryning Vård.
Kommunernas representant i Nationella vårdkompetensrådet.

UPPDRAG FRÅN SOCIALCHEFSNÄTVERKET
•

•
•

Översyn och förändring av struktur, förankring och beslutsprocesser, statlig
överenskommelse, kommun- och regiongemensamma medel psykisk hälsa.
En kartläggning av anhörigstödsfrågor i ordinarie nätverk.
Stöd till kommuner som svarat på statliga remisser om ”God och nära Vård”, nytt vårdoch omsorgsprogram, Nationellt system för sammanhållen och kunskapsbaserad vård.

STRATEGIER INOM MÅL 7

1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet
mellan kommun, region och stat.
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av
statliga satsningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar
kunskapsbaserat och innovativt.
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så
sätt erbjuda likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt.
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt
stöd.
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi.
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

1) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd till ett fungerande vårdsamverkansarbete.

86 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

2 a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till
information gällande frågor på nationell och
regional nivå.

98 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

2 b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att
kommunen kan påverka frågorna på regional och
nationell nivå.

88 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

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

95 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

4) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd för kommunerna att identifiera och utreda
områden för samverkan inom Fyrbodal.

95 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

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

100 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.

6) Minst 90 procent av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett
stöd i den digitala teknikutvecklingen.

63 procent av de som svarat är nöjda eller
mycket nöjda.
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Mål 8: God och jämlik hälsa för barn och unga

Inom målområde 8 sker arbetet på Fyrbodals kommunalförbund främst genom Hälsokällan, en
verksamhet som finansieras av kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas
hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Det vill säga att alla barn har
samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska
beaktas i frågor som rör dem samt att alla har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt
och socialt. Hälsokällans uppdrag är främst kopplat till det psykosociala området, där
utgångspunkten är att verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna för att uppnå de mål
som satts är nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar.
Målgruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet. Hälsokällan är en
resurs för personal inom kommun och region och andra verksamheter Fyrbodal, exempelvis
mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten och
ungdomsmottagningarna.
I Hälsokällans inriktningsdokument 2018–2021 finns fem fokusområden vilka är;
våldsförebyggande, fullföljda studier, integration, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och
relationer.

2020 års verksamhet har starkt påverkats av pandemin. En del av året aktiviteter har ställts in,
flyttats fram eller ändrats om.

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE

När det gäller strategin om att stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete
för ökad likvärdighet och likvärdiga villkor för barn och unga genomför Hälsokällan aktiviteter
med olika inriktningar. Nedan följer några exempel.
•

•
•

•

Projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet har fortsatt enligt plan under
2020 med 13 kommunala förskolor och en grundskola. Detta slutförs i februari 2021.
Barns integritet i förskolan - Fyrbodals kommunalförbund
Hälsokällan har varit en aktiv part i det nationella projektet Resurscentrum mot
hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom att utbilda i dessa frågor.
Hälsokällan har under året utbildat personal inom förskola, skola, fritidsledare,
socialtjänst, BVC, ungdomsmottagningar med flera. Innehållet i utbildningarna har
handlat om att öka kunskaperna kring samspel relationer och sexualitet, ABC (Stöd i
föräldraskapet Alla Barn i Centrum), Barnkonventionen, ICDP (Vägledande samspel).
Hälsokällan har under året mött olika verksamheter för processtöd, exempelvis
Rådaskolan i Mellerud och Familjecentralen på Orust.

SAMVERKAN OCH ERFARENHETSUTBYTE

Ett av Hälsokällans huvuduppdrag är att skapa samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom
kommuner och regionen, både organiserat och mer spontant och behovsstyrt. Detta genom
utbildning, nätverk och processtöd. Exempel på nätverk under 2020 är Socialpedagoger i skolan,
Fritidsledare, Brobyggare och kulturtolkar vars syfte är att ge stöd till föräldrar som är nya i
Sverige, ICDP-utbildare med flera. Hälsokällan leder också en samverkansgrupp för att förbättra
och utveckla arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet kring ökad skolnärvaro i
kommunerna. Under 2020 arrangerade Hälsokällan tillsammans med gruppen en konferens om
Skolnärvaro.
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Ett annat exempel på samverkan och erfarenhetsutbyte är projektet Fullfölja studier, där tre
kommuner i ledning av Hälsokällan samverkar.

Utanför Fyrbodal har Hälsokällan haft ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen genom
projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet. I arbetet med det nationella projektet
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samverkar Hälsokällan med polisen,
socialtjänsten, ungdomsmottagningen, elevhälsan, Barnahus Fyrbodal och Länsstyrelsen.

UNGA VUXNA

Inom strategin att stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete
har följande satsningar genomförts:
•
•

•

Utveckla kommunernas och skolornas skolnärvaroarbete. Ett exempel var en
skolnärvarokonferens i maj där 200 deltagare från 17 kommuner deltog.
Under våren 2020 avslutades ESF-projektet En skola för alla där samtliga Fyrbodals
kommuner deltog. Projektet uppnådde goda resultat som har identifieras genom statistik
och fallstudier, bland annat implementerade arbetssätt, ökad kompetens hos projektets
medverkande aktörer, kommuner och organisationer samt en förbättrad samverkan
kring och med ungdomarna både internt på skolor, och mellan skolan, ungdomen,
vårdnadshavare samt andra aktörer i samhället.
Under hösten 2020 påbörjades ett nytt projekt Fullföljda studier (2020–2022), där 13
skolenheter deltar från tre kommuner samt en familjecentral och några förskolor. Under
2021 kommer fler skolenheter att ansluta. Arbetets övergripande syfte är att fler elever i
Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet
kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella
programmen på gymnasiet.

STRATEGIER INOM MÅL 8

1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och
likvärdiga villkor för barn och unga.
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen.
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL
Mål (mätetal)

Utfall

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

Samtliga kommuner har deltagit.

1 a) Deltagarna ska ha upplevt nytta och ha erhållit
användbara kunskaper för sitt arbete.

Genom muntliga och skriftliga utvärderingar
har deltagarna uttryckt att de fått en ökad
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna
de deltagit i.

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

Genom uppföljningar och utvärderingar har
deltagarna uttryckt att de fått en ökad
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna
de deltagit i.
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Ekonomisk redovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020-01-01 – 2020-12-31
Uddevalla den 25 mars 2021
Direktionen

______________________________
Stig Bertilsson
Bengtsfors kommun

Jan-Olof Johansson

_____________________________
Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun

Jan-Olof Johansson (Apr 12, 2021 16:45 GMT+2)

_____________________________
Anders Arnell
Orust kommun

Anders Arnell (Apr 14, 2021 08:29 GMT+2)

Martin Carling (Mar 26, 2021 10:08 GMT+1)
_____________________________
Martin Carling
Dals-Eds kommun
Ordförande

Morgan E Andersson

_____________________________
Morgan E Andersson
Melleruds kommun

Morgan E Andersson (Apr 14, 2021 07:57 GMT+2)

_____________________________
Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun

Mats Abrahamsson (Apr 16, 2021 10:56 GMT+2)

Tobias Bernhardsson

_____________________________
Tobias Bernhardsson
Färgelanda kommun

Tobias Bernhardsson (Apr 12, 2021 14:06 GMT+2)

Jan Hognert

_____________________________
Jan Hognert
Munkedals kommun

Jan Hognert (Apr 14, 2021 08:21 GMT+2)

Kent Hansson

____________________________
Kent Hansson
Strömstad kommun

Kent Hansson (Apr 16, 2021 12:40 GMT+2)

liselotte Fröjd
liselotte
Fröjd (Apr 16, 2021 13:02 GMT+2)
_____________________________
Liselott Fröjd
Tanums kommun

_____________________________
Paul Åkerlund
Trollhättan Stad
1:e vice ordförande

_____________________________
Peter Eriksson
Trollhättan Stad

_____________________________
Christer Hasslebäck
Uddevalla kommun
2:e vice ordförande

_____________________________
Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

_____________________________
Benny Augustsson
Vänersborgs kommun

_____________________________
Henrik Harlitz
Vänersborgs kommun

_____________________________
Michael Karlsson
Åmåls kommun
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Ekonomisk redovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020-01-01 – 2020-12-31
Uddevalla den 25 mars 2021
Direktionen

______________________________
Stig Bertilsson
Bengtsfors kommun

_____________________________
Martin Carling
Dals-Eds kommun
Ordförande

_____________________________
Tobias Bernhardsson
Färgelanda kommun

_____________________________
Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun

_____________________________
Morgan E Andersson
Melleruds kommun

_____________________________
Jan Hognert
Munkedals kommun

_____________________________
Anders Arnell
Orust kommun

_____________________________
Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun

____________________________
Kent Hansson
Strömstad kommun

_____________________________
Liselott Fröjd
Tanums kommun

Paul Åkerlund

_____________________________
Paul Åkerlund
Trollhättan Stad
1:e vice ordförande

Paul Åkerlund (Apr 16, 2021 14:31 GMT+2)

_____________________________
Christer Hasslebäck
Uddevalla kommun
2:e vice ordförande

Christer Hasslebäck

_____________________________
Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

Henrik Harlitz

Michael Karlsson

Christer Hasslebäck (Apr 20, 2021 16:18 GMT+2)

_____________________________
Henrik Harlitz
Vänersborgs kommun

Henrik Harlitz (Apr 21, 2021 14:31 GMT+2)

Ingemar Samuelsson

Ingemar Samuelsson (Apr 20, 2021 18:07 GMT+2)

_____________________________
Michael Karlsson
Åmåls kommun

Michael Karlsson (Apr 21, 2021 15:11 GMT+2)
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_____________________________
Peter Eriksson
Trollhättan Stad

Peter Eriksson (Apr 20, 2021 14:56 GMT+2)

Benny Augustsson
_____________________________
Benny Augustsson
Vänersborgs kommun
Benny Augustsson (Apr 21, 2021 08:06 GMT+2)

_________________________________________________________________
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Direktionen
Fullmäktige i respektive
medlemskommun

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

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

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

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den 26 mars 2021

Thomas Boström

Thomas Boström (Mar 25, 2021 14:36 GMT+1)

Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Claes Hedlund
Claes Hedlund (Mar 31, 2021 12:49 GMT+2)

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Anita Älgemon (Mar 26, 2021 09:02 GMT+1)

Anita Älgemon
Tanums kommun

Lennart Hansson
Lennart Hansson
Åmåls kommun
Lennart Hansson (Mar 31, 2021 12:58 GMT+2)

Bilagor:
PwC Granskning av delårsbokslut
PwC Granskning av bokslut och årsredovisning

Ann-Britt Dahl

Ann-Britt Dahl (Mar 28, 2021 07:42 GMT+2)

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

Kommentar

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

Uppfyllt

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

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

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Uppfyllt

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

Räkenskaperna bedöms som rättvisande.

2

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

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

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

●

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

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

3

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

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

Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.
Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur utfallet
förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad budget för
projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning
av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2020 har kommunförbundet
inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2020.
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen och framgå av budget, enligt kommunallagens 11 kap. 6 §. Förbundsdirektionen har beslutat om en verksamhetsplan och budget för
2020 som innehåller ett antal finansiella och verksamhetsmässiga mål.
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Av den framgår att tre av fyra finansiella mål är uppfyllda. För ett mål lämnas ingen
bedömning.
Finansiella mål

Utvärdering och utfall 2020

Bedömd måluppfyllelse

Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna

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

Uppfyllt

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

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

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

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

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

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

Utfall 2020

Bedömd måluppfyllelse

Bättre företagsklimat och ett
starkt näringsliv

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

Bedömning ej lämnad

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

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

Bedömning ej lämnad

En väl utvecklad infrastruktur

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

Bedömning ej lämnad

Hållbar landsbygdsutveckling
med väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder

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

Bedömning ej lämnad

En stark och attraktiv gränsregion

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

Bedömning ej lämnad

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla

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

Bedömning ej lämnad

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

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

Bedömning ej lämnad

God och jämlik hälsa för barn
och unga

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

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

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

1
2

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

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

Kommentar

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

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

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

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

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

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

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

●

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

●

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

●

Utreda nuvarande tjänstepensionsavtal.

●

Pröva klassificeringen av innehav på fasträntekonto.

2021-02-27

Daniel Larsson

Fredrik Carlsson

Auktoriserad revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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1

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

2

Inledning
1.1.

Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten.
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen och till respektive fullmäktige i de 14 medlemskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan,
Uddevalla, Vänersborg och Åmål.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

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

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

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

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

•

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

•

Direktionens anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:
•

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

förvaltningsberättelsens innehåll,

•

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

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan
förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
övrigt har.
Vår granskning baseras på den delårsrapport som presenterades för oss per 2020-08-17.
Delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-09-24.
Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

2.1.1.

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

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

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

•

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

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

Bedömning

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

2.2.
2.2.1.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser

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

Bedömning

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

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Delvis uppfyllt

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

Ej uppfyllt

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

Fredrik Carlsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor
och under de förutsättningar som framgår av avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Ärende 10
Från: tvl holding <tvlholding123@outlook.com>
Skickat: den 3 juni 2021 14:09
Till: Ida Tornestrand <ida.tornestrand@amal.se>
Ämne: Fråga till KSO

FRÅGA TILL KOMMUNALRÅDET MICHAEL KARLSSON (S)
Åmåls kommun har gett alla i fullmäktige var sin iPad för att ledamöterna ska kunna
utföra sitt uppdrag i fullmäktige på bästa sätt.
Kommunen har kontrollen på dessa iPads genom sin it-ansvariga personal som
kontrollerar alla lösenord
Själv tog jag inte emot någon iPad från kommunen. Nu kanske några av er förstår
varför.
Nu kommer frågan till vårt kommunalråd Michael Karlsson:
Hur fick du tag i Lennart Hanssons (L) mejl till sin partikollega Peter Stenberg (L) ?
Åmål den 3 juni 2021
Tomas Lindström (TL)

Sida 1 av 1

Ärende 11

Medborgarförslag
Att bygga en gång /cykelväg utefter järnvägen vid Norraviken skulle göra Åmål
lättillgänglig för boende på "östsidan" av Åmålsviken, det skulle även öppna upp för nya
upptäcktsfärder som jag tror skulle tillföra en positiv utveckling för Åmål som stad!
Med vänlig hälsning,
Göran Wallin

Namn: Göran Wallin
Adress: Degernäs 311, 662 92 Åmål
Bilaga:

ADRESS

TELEFON / FAX

E-POST OCH WEBB

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

0532 17000 / 0532 12879

kommun@amal.se
www.amal.se

Sida 1 av 1

Ärende 12

Medborgarförslag
Angående Norraviken.
Idag är vattenutbytet i Norraviken undermåligt pga för litet eller för få ut och inlopp.
Under åren som gått har in/utfarten till Norraviken slammats igen.
Mitt förslag är att muddra upp in /utfarten på båda sidor så så tror jag att man kan få igång
en bättre cirkulation (över och underström) vilket skulle öka vattenutbytet betydligt.
Bästa hälsningar
Göran Wallin

Namn: Göran Vallin
Adress: Degernäs 311, 662 92 Åmål
Bilaga:

ADRESS

TELEFON / FAX

E-POST OCH WEBB

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

0532 17000 / 0532 12879

kommun@amal.se
www.amal.se

Ärende 13

Motion
Om att redovisa kostnaderna kring alla turer om Vågen 1, i folkmun kallat Harrys.
Efter sju sorger och åtta bedrövelser har ÅKAB (Åmåls kommun) nu sålt Vågen 1, och spekulationerna har
dragit i gång om hur många onödiga skattekronor denna segdragna affär har kostat skattebetalarna i Åmåls
kommun.
Både på PD:s insändarsida och i mejl och telefonsamtal till mig efterlyser nu medborgare att det redovisas
för allmänheten vad kostnaderna varit under dessa 6 år som fastigheten varit i ÅKAB:s (Åmåls kommuns)
ägo. Självklart är även SD nyfiken på siffrorna.
Sverigedemokraterna yrkar därför på
Att:
Ge uppdrag till förvaltningen/kommundirektören/ ekonomichefen/ VD för ÅKAB/ ekonomichef för ÅKAB
eller annan lämplig att göra en särskild rapport till kommunstyrelsen där man tar fram en heltäckande bild
av utgifter/intäkter under den period som kommunen eller kommunala bolaget ägt fastigheten.

Ove Kaye
Gruppledare SD
14/6 2021

Ärende 14

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
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Dnr VAN 2021/52

VAN § 67 Ej verkställda beslut kvartal 1 2021
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2021, och överlämnar den till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
För första kvartalet 2021 rapporterades fyra beslut gällande SoL äldreomsorg och
två beslut gällande LSS.
Av besluten inom SoL äldreomsorg har tre beslut verkställts. I det kvarvarande
beslutet har den enskilde tackat nej till erbjudande.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021 från biträdande förvaltningschef Kenneth
Bramberg
- Protokollsutdrag VANAU § 81 den 11 maj 2021

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut 2021
Förslag till beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2021, och överlämnar den till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
För första kvartalet 2021 rapporterades fyra beslut gällande SoL äldreomsorg och
två beslut gällande LSS.
Av besluten inom SoL äldreomsorg har tre beslut verkställts. I det kvarvarande
beslutet har den enskilde tackat nej till erbjudande.

Beskrivning av ärendet
Följande beslut har rapporterats till IVO för kvartal 1 2021:
Lagrum
SoL ÄO

Typ av
beslut
Särskilt
boende för
äldre

Beslutsdatum
- fördröjning
2020-06-29
2021-02-05
221 dagar
Verkställt

SoL ÄO

Särskilt
boende för
äldre

2020-07-16
2021-02-01
200 dagar
Verkställt

Postadress Besöksadress
Box 62
Klicka här för att
662 22 Åmål ange text.
Klicka här för att
ange text.

Telefon
Klicka här
för att ange
text.

Orsak/Kommentar

Rapportdatum

Fax
Klicka här
för att ange
text.

Erbjöds särskilt boende den 10 december 2020 men
tackade nej den 14 december 2020. Erbjöds särskilt
boende den 13 januari 2021 och tackade ja den 19
januari 2021. Inflyttning skedde den 4 februari 2021.
Dröjsmålet är inte relaterat till covid-19.
Brukaren erbjöds särskilt boende den 29 september
2020 och tackade nej den 5 oktober 2020. Den
enskilde hade önskemål om visst boende. Erbjöds
särskilt boende den 19 januari 2021 och tackade ja
den 25 januari 2021. Inflyttning skedde den 1
februari 2021. Dröjsmålet är inte relaterat till covid-

E-post
Klicka här för att ange text.

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se
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19.

SoL ÄO

Särskilt
boende för
äldre

2020-10-22
2021-03-12
141 dagar
Verkställt

SoL ÄO

Särskilt
boende för
äldre

2020-12-18
2021-04-01
104 dagar
Ej verkställt

SoL LSS

Kontaktperson

Erbjöds särskilt boende den 1 januari 2021 och
tackade nej den 11 januari 2020. Erbjöds särskilt
boende den 15 februari 2021 och tackade ja den 22
februari 2021. Efter önskan från anhöriga skedde
inflyttning den 12 mars 2021. Dröjsmålet är inte
relaterat till covid-19.
Brukaren har önskemål om ett visst särskilt boende
och erbjudande gavs enligt detta önskemål den 8
februari 2021. Brukaren tackade nej den 11 februari
2021. Önskar att avvakta. Dröjsmålet är inte relaterat
till covid-19.

2020-08-01
2021-04-01

SoL LSS

Måluppfyllelse
Rapporteringen uppfyller lagkrav om rapporteringsskyldighet enligt 28 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och
16 kapitlet 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021 från biträdande förvaltningschef
Kenneth Bramberg

Kenneth Bramberg
Biträdande förvaltningschef
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kenneth Bramberg

Datum

Diarienummer

Sida

2021-05-18

VAN 2021/52

3 (3)

