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Vart går kommunalskatten

Fakta om Åmål

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning över verksamheten för det gångna året.
Den beskriver kommunkoncernens verksamhet och syftet är att ge en informativ redovis-
ning till kommunfullmäktige och kommunens medborgare. Förhoppningsvis kan årsredovis-
ningen bidra till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. Mer
information om kommunens verksamhet hittar du på vår hemsida, www.amal.se.

Årsredovisningen är en beskrivning och analys av kommunens ekonomiska utveckling och
ställning samt har för avsikt att handla om relationer mellan verksamheter och ekonomi.
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
 

 
År 2009 var ett mycket händelserikt år. För Sveriges del präglades det av finnanskris och 
lågkonjunktur, varsel, översvämning och svininfluensaepedmi som inte kom..  
När det gäller den ekonomiska krisen så måste vi gå tillbaka till 1920-talet för att se samma 
djupdykning i vår ekonomi och det är industrin som drabbats hårdast.  Det är lätt att glömma bort detta 
faktum. För Åmåls del så har vi drabbats särskilt hårt då vi är en kommun med hög andel industrijobb, 
där särskilt lastbilindustrins underleverantörer fått vidkännas stora nedskärningar. Vi hade och har 
alltså många som är arbetslösa, sjukskrivna och sjukpensionärer. Dessa grupper har fått se sin ekonomi 
minska och har som sista utväg fått ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen och många 
familjer har drabbats, och i Åmål så har vi tyvärr många som fått vidkännas detta och kommunens 
kostnader för att hantera dessa utgifter har därmed ökat markant. Detta kan vi se på kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd och familjehemsplaceringar som vida översteg budget. Vård- och 
omsorgsnämnden som hanterar detta visar på ett underskott på hela 17,4 miljoner. 
 
Samtidigt så lever vi i en tid då de som har ett arbete (92 av 100 i Åmål) och har förmånen att vara 
friska samt de som är pensionärer med bra pensionsvillkor, nästan aldrig haft det bättre. Med sänkta 
skatter, jobbavdrag samt historiskt låga räntor så har de upplevt ett ökat välstånd mätt i pengar. 
Ambitionen från regeringen är att få fler i arbete och minskat utanförskap För att åstadkomma detta så 
måste vi fortsätta at sätta fokus på att få fler i jobb och sysselsättning. Att våra befintliga industrier och 
handel kan utvecklas positivt med flera nya jobb och även arbeta för att få nya företag till kommunen. 
Vi fortsätter att arbeta hårt på många olika håll för att tillmötesgå industrin och övriga företagare med 
att förbättra deras förutsättningar att lyckas i kommunen. Kommunen har även inlett ett samarbete 
med handel o fastighetsägare för att stärka och möta konkurrensen i framtiden. 
 
Samarbete med anda kommuner är ett måste. Förutom samarbete mellan Dalslandskommunerna så har 
vi ingått ett avtal med Säffle om gymnasiet som medför bättre ekonomi och därmed gynnar våra 
elever. Vi har också avtal med att ha samma förvaltningschef inom samhällsbyggnadsnämnden där vi 
ser stora möjligheter till samutnyttjande av tjänster och material. Att vi lyckas med dessa samarbeten 
betyder mycket i vår ambition att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. 
Samma sak gäller den personalpool som vi håller på att bilda där det finns möjlighet att erbjuda våra 
anställda utökade tjänster. Glädjande är att se att sjukfrånvaron minskade under 2009. 
Vi står också inför utmaningen att komma i mål med att kunna få ner kostnaderna i driften avsevärt 
där ett arbete inleddes inom administrationen. Totalt ska kostnaderna minskas med 10 miljoner kronor 
med ambitionen att ändå behålla kvalitén i vårt arbete. 
 
Budgeten för 2010 har också tagits där det krävs ett hårt och effektivt arbete för oss alla med målet att 
få ekonomin i balans med kostnader o intäkter. Jag är övertygad om att vi alla tillsammans vart vi än 
jobbar kan åstadkomma detta för Åmåls, vårt eget och barn och barnbarns bästa. 
 
Framtiden börjar nu. 
 

 
Kurt Svensson 

Kommunstyrelsens Ordförande 

 

 

 

 

 

 





 4 

 

 

KOMMUNENS ORGANISATION 
 
 
Kommunkoncernen omfattar Åmål kommun med dess nämnder samt företag där bestämmande 
inflytande (mer än 50 % röstinnehav) eller betydande inflytande (mer än 20 % röstinnehav) är uppnått. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
31 ledamöter 

S C M FP KD MP V 
10 14 3 1 1 1 1 

 
Ordförande: Leif Aronsson (c) 

KOMMUNREVISION 
5 ledamöter 

 
Ordförande: Rolf B Andersson (s)  

 

ÅMÅLS 
KOMMUNFASTIGHETER AB 

7 ledamöter 
 

Ordförande: Ulf Levein (c) 

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 
9 ledamöter 

Ordförande: Kjell Kaså  (c) 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 
9 ledamöter 

Ordförande: Anne Sörqvist  (c) 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 
7 ledamöter 

Ordförande: Thomas Olson (fp) 
FASTIGHETSBOLAGET 

ÅMÅL NYGÅRD AB 
5 ledamöter 

 
Ordförande: Ulf Levein (c) 

KOMMUNSTYRELSE 
11 ledamöter 

Ordförande: Kurt Svensson (c) 

BYGG- & MILJÖNÄMND 
5 ledamöter 

Ordförande: Sven Martinsson  (c) 

KULTURNÄMND 
5 ledamöter 

Ordförande: Lisbeth Karlsson  (c) 

VALNÄMND 
5 ledamöter 

Ordförande: Marie-Louise Widegren (c) 

 
ÖVERFÖRMYNDARE 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

 
I en överblick över de senaste åren och dess samhällsekonomiska utveckling så har vi lärt oss hur 
raskt de ekonomiska förutsättningarna kan ändras. Det som började som en kris för några 
västerländska finans- och bolåneinstitut överfördes snabbt österut och påverkade stora delar av 
världsekonomin. Inom kort nådde krisen Sverige och speciellt Väst Sverige där bilindustrin fick på 
halsen att parera en marknad som tvärstoppade. Måhända kan år 2009 beskrivas som krisen år, med 
finanskris, fordonskris, jobbkris, vaccinationskris och klimatkris. 
 
 
OMVÄRLD, BEFOLKNING & ARBETSMARKNAD 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
Svensk bruttonationalprodukt hade, likt föregående år, en svag utveckling med en fortsatt indikation 
om att konjunkturen är ansträngd, särskilt i vissa regioner i Sverige. Fokus under året har, i stor 
utsträckning, handlat om att skjuta till likviditet för att undvika finansiell kollaps.  
 
Den så kallade krisen är mest omskriven som en finanskris, men i hög utsträckning är krisen kopplad 
till bilindustrin. Hälften av nedgången av sysselsättningen är relaterad till branschen. 
Fordonsindustrins betydelse för svenskt näringsliv kan inte överskattas. Många mindre företag är 
direkt beroende av att kunna leverera till Volvo och Saab. Underleverantörerna gick på tomgång och 
redan i början av året skördades de första offer bland de större underleverantörerna. 
 
Nedgången i konjunkturen under 2009 blev något lägre än befarat i början av året. Uppgången sker 
dock från en låg nivå och många makroekonomiska obalanser kvarstår. Stimulanser ska dras tillbaka 
och det skapar en sårbarhet under kommande år. Kreditmarknadsläget lättade något under våren och 
under sommaren började några av de större länderna uppvisa tillväxt. Det tar dock lång tid för 
arbetsmarknaden att kurer sig trots att tillväxten har stärkts och den potentiella tillväxten riskerar bli 
svagare de kommande åren.  
 
I Sverige skönjdes under senare delen av året en viss återhämtning i tillväxten men för 
kommunsektorn dröjer det dock innan man kan ta nytta av denna. Anledningen är problem med ökad 
arbetslöshet, skenande socialbidrag och minskade arbetade timmar. De extra miljarder som tillfördes 
via höstpropositionen lindrar 2010, men botar inte sektorns finansiella utmaningar. 
 
Kommunernas ekonomi 
Kommun- och landstingssektorn utgör en mycket stor del av samhällsekonomin. Dess utgifter står för 
nästan en fjärdedel av bruttonationalprodukten, samtidigt står sektorn för 25 procent av Sveriges totala 
sysselsättning. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i senaste ekonomirapport att ”under de kommande 
åren finns inget eller mycket begränsat utrymme i kommunerna för att höja ambitionsnivån. Även om 
det finns tecken på en stabilisering av den ekonomiska utvecklingen, står kommunerna inför en lång 
period av tuffa anpassningar.” Tillväxten av intäkterna kommer inte att vara tillräckligt stark för att 
kunna upprätthålla samma verksamhetsökning som tidigare. Som en konsekvens kommer 
kommunerna att successivt tvingas dra ner på kostnadsutvecklingen. 
 
Det är inte bara ekonomin som förändras, även större omställningar sker inom demografin. För 
flertalet kommuner finns de största anpassningsbehoven inom skolområdet, där elevkullarna minskar 
kraftigt. Kommuner står inför krav på omprioriteringar och verksamhetsanpassningar vilket medför 
omställningskostnader. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
VERKSAMHETSANALYS 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
”Året slutade med ett underskott på 17 398 tkr, en budgetavvikelse med 7 %.” 
 
Verksamhet som utgår från den enskilds rätt. Rättigheter som dagens medborgare börjar bli än mer 
medvetna om, samtidigt som den enskildes krav ökar så ökar behovet av resurser för att bedriva 
verksamhet. Årets underskott leder sitt ursprung främst från markant ökad volym inom 
institutionsplaceringar, försörjningsstöd och hemvård. 
 
En stor del av förvaltningens verksamheter knutna till ”traditionell” äldreomsorg, dvs. äldreboende eller 
också benämnt särskilt boende. Flertalet verksamheter som sorteras in under förvaltningen är av någon 
annan karaktär och i stor utsträckning beroende av rörliga parametrar. I den meningen att 
verksamheternas behov av resurser hastigt kan förändras. Det har varit besvärligt att förutspå hur 
behovet av kommunala resurser utvecklar sig utifrån Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans 
hårdare regler för arbetslösa och långtidssjukskrivna. Detsamma gäller för behov av institutions- och 
familjehemsplaceringar och på liknande sätt förändringen av efterfrågan på hemtjänst och hemvård.  
 
Behovet att kommunala resurser accelererar, särskilt i en kommun med stor andel äldre invånare samt 
en hög procentsats arbetslösa och långtidssjukskrivna. Majoriteten av förvaltningens underskott 
kommer från kostnader för individ- och familjeomsorg. Särskilt utmärkande är den abnormt ökande 
volymen av institutionsplaceringar för barn och ungdomar.  
 
Andra delar av verksamheten som belyser svårigheten att planera behovet av ekonomiska resurser är 
hemtjänst, hemvård och bostadsanpassningar. Behovet av hemtjänst och hemvård har ökat med 22 % 
räknat i antalet utförda timmar, en fortsatt ökning från föregående år då behovet ökade med 17 %. 
Kommunen utför i större utsträckning tjänster som tidigare var del av sjukvården (landstinget). 
Personer i behov av vård spenderar färre dagar på sjukhus och blir i större utsträckning vårdade av 
kommunens personal.  
 
Det råder även svårigheter att förutse behovet av bostadsanpassningar och när behov uppstår så är det, 
många gånger, förenat med stort resursbehov. Den mer ”traditionella” verksamheten inom 
äldreomsorg/särskilt boende är däremot mer förutsägbar då omsättningen är relativt stabil och 
storleken på åldersgrupperna är, i stor utsträckning, förutsägbar. Ekonomiska utfallet för verksamheter 
inom särskilda boenden och administration slutade i paritet med nettobudget som är av 
storleksordningen 167 Mkr. Nämndens underskott genererades från verksamheter inom 
institutionsplaceringar, försörjningsstöd och hemvård vilket svarar för en total nettobudget omkring 83 
Mkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
”Året slutade med ett överskott på 1 702 tkr, en avvikelse med 1 % från nämndens nettobudget.” 
 
Under året har anpassningar gjorts i verksamheterna för att möta ett minskat barn-/elevunderlag, vilket 
har medfört personalnedskärningar, nedläggning av skolor samt förändrade verksamheter och 
reviderad budget. De strukturella förändringarna är en av anledningarna till överskottet då utfallet för 
personalkostnader är lägre än budgeterat. Ny förvaltningschef, rekryterad från eget led, anställdes 
under året och positionen som chef för resursenheten som hon lämnade återbesattes inte under året. 
 
Kartan över vem som bedriver barnomsorg och utbildning i kommunen fortsatte under året att ritas 
om. Den minskade efterfrågan på barnomsorg var ledande faktor till anpassningen att verksamheten i 
förskolan Kronan lades ner. Liknande scenario utspelades i grundskolan där friskolor etablerade sig 
och föranledde behov av anpassning i kommunens verksamhet och beslut fattades att avsluta delar av 
den kommunala verksamheten. De flesta trender pekar på fortsatta förändringar i driftsformer för 
barnomsorg och utbildning och ytterligare anpassningar kommer att vara nödvändiga. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Finansförvaltningen hanterar även kommunens finansiella tillgångar och skulder och som redovisat 
ovan bidrog det med ett positivt utfall med 1Mkr gentemot budget. Det allmänna ränteläget var lägre 
under 2009 än vad som planerades under hösten när budgeten fastställdes. Ytterligare, en mer 
fördelaktig skuldränta upphandlades under hösten vilket genererar en förbättring gentemot budget.  
 
Ovan redovisat överskott på 9 488 tkr exkluderar finansieringen av finansförvaltningens verksamhet, 
därav diskrepans vid jämförelse med driftredovisningen. 
 
FINANSIELL ANALYS 
 
Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda att ägas under längre tid och representeras av mark, byggnader, inventarier 
och tekniska anläggningar. Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet 
med avdrag för planenliga avskrivningar och investeringsbidrag och värderas till 372 Mkr. Värdet på 
tillgångarna, nettot av nya investeringar och avskrivning på tidigare investeringar, steg under året med 
5 Mkr jämfört med 11 Mkr 2008. De finansiella anläggningstillgångarna består företrädesvis av aktier 
och långsiktig fordran relaterade till kommunens helägda fastighetsbolag. 
 
Fordringar 
Kommunens omsättningstillgångar består mestadels av kortsiktiga fordringar från debitering av 
barnomsorg, äldreomsorg och vatten- och renhållningstjänster och värderas till 12 Mkr. Fordringar 
som betraktas som konstaterad kundförlust har avskrivits i bokslutet. Beslut om avskrivning innebär 
inte att kommunen definitivt avstår från sin fordran. Alla ärenden som är bokföringsmässigt avskrivna 
kommer att efterbevakas av en anlitad inkassobyrå. 
 
Likvida medel 
Kommunens likvida medel uppgår i bokslutet till 27 Mkr, en ökning med 25 Mkr jämfört med 
föregående år. Detaljerad analys av förändring av likvida medel framgår av finansieringsanalysen samt 
att anledning till ökning av likvida medel framgår av nästa stycke. 
 
Låneskuld 
Vid årets ingång uppgick den totala låneskulden i kommunen till 51 Mkr. Under året amorterades 
lånen med 1 Mkr samt nyupplåning med 20 Mkr vilket medförde ökad låneskuld till 70 Mkr i 
bokslutet. Upplåningen var ett krav för att klara finansieringen av planerade investeringar då den egna 
verksamheten gick med underskott och inte genererade tillräckligt kapital. 
Kommunens skuldsättningsgrad, skulder och avsättningar i jämförelse med totala tillgångar, är 46 % 
vilket är en ökning med 5 % från året innan. Västra Götalands län snittar cirka 45 %. 
 
Soliditet 
Soliditet är ett mått man brukar använda för att uttrycka den långsiktiga finansiella styrkan. Den anger 
hur mycket av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen 
påverkas av kommunens resultatutveckling och av ökningen eller minskningen av värdet på 
tillgångarna. Soliditeten var 54 % vilket kan jämföras med 59 % året innan. Rikssnittet ligger på 51 %.  
 
Kommunens soliditet, inklusive pensionsskuld, uppgår till -26 %. Snittet i Västra Götaland är 2 % och 
rikssnittet -1 %. Med andra ord så påverkar kommunens pensionsskuld kommunens soliditet i mycket 
större utsträckning än i många andra kommuner.  
 
Pensionsskuld 
Redovisningslagen anger att kommunerna ska redovisa pensionsskulden enligt ”blandmodellen”. 
Vilket innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inte skall tas upp som en skuld i 
balansräkningen utan istället redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Der är 
angeläget att notera att alla pensionskostnader efter 1998 inte belastar pensionsskulden, de betalas och 
kostnadsförs för respektive år.  





































   



  

BYGG- & MILJÖNÄMNDEN 
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Året som gått 
 



KULTURNÄMNDEN 
 
Uppdrag 
 
Kulturnämnden
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*)  ICDP  -  International Child Development Programmes



   

 



  

 

VÅRD- & OMSORGSNÄMNDEN 
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Uppdrag 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldre- 
och handikappomsorg, verksamhet som omfattas av 
Lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade(LSS), individ och familjeomsorg som 
även omfattar psykiatri, flyktingmottagning och 
arbetsmarknadsenhet. 
 

Året som gått 
Det övergripande målet för hela vård- och omsorgs-
förvaltningen är att ha ett tydligt fokus på  kunden. 
Det har t ex inneburit att personer som fått insatser 
via hemtjänst eller bor på särskilt boende har varit 
delaktiga i att sätta mål för insatserna vid upp-
rättande av en Var Dags Plan. Arbetet med att 
aktivt skapa ett gott bemötande och ett bra för-
hållningssätt har genomsyrat all verksamhet. 
 
Sörgårdens demensboende med 12 platser har 
avvecklats. Möjligheten att erbjuda plats på särskilt 
boende för personer i ordinärt boende har därmed 
stannat upp i konkurrensen med personer som 
tidigare bodde på Sörgårdarna. Det innebär att 
korttidsenheten har blivit ett långtidsboende i 
väntan på särskilt boende. Korttidsenheten har inte 
kunnat ta emot alla som varit färdigbehandlade på 
sjukhus p g a överbeläggning, vilket har givit ökade 
kostnader. 
      
Hemtjänsten har haft en stor ökning av bistånds-
beslutade insatser . En ökning med 11 706 timmar 
mot föregående år. Tilldelad budget har över-
skridits. Arbetsmiljön har upplevts som stressig och 
kontinuiteten mot kund har inte varit optimal. 
I november genomfördes en förarutbildning för 66 
personer inom hemtjänsten föranlett av höga 
kostnader för bilreparationer. 
 
Hemsjukvården har under året fått en ökning av 
kunder. Under hösten har det genomförts ett om-
fattande vaccinationsarbete mot nya influensan.  
Sjuksköterskorna har med extra personalresurser 
vaccinerat 1121 personer varav 476 är vård och 
omsorgens kunder. Förberedelser har gjorts inför 
nya hjälpmedelsavtalet som kommer att gälla från   

 
 
 
2010-03-01 och omfattar 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
 

Inom äldreomsorgen har arbete pågått med utveck-
ling och anpassning mot nationella riktlinjer som 
gäller demensvård. En del i det har varit att utbilda 
personal i att upprätta levnadsberättelser samt i för-
hållningssätt under rubriken att leva tills man dör.  
 
It-stöd för samordnad vårdplanering KLARA/SVPL 
startade i september. Det innebär att samtliga 
kommuner i Västra Götaland kommunicerar på 
samma sätt gentemot sjukvården. 
Arbete med att förbereda införandet av LOV – fritt 
val av utförare i hemtjänsten har pågått under året 
och involverat flertalet yrkesgrupper. 
 

Inom LSS-verksamheten har en gruppbostad för sex 
hyresgäster samt tre dagliga verksamheter startats. 
Verksamheterna inom LSS var sist ut med att få 
tillgång till datorer. Intensivt arbete har pågått med 
att lära ut de program som personalen behöver för 
att utföra sitt arbete. 
 
Inom individ och familjeomsorgen har antalet an-
mälningar om barn som far illa varit hög. Detta har 
medfört stora kostnader för placeringar. Belast-
ningen på individ- och familjeomsorgens utred-
nings- och behandlingsgrupp har varit mycket stor.  
 
På familjecentralen har utbildning och samtal i 
föräldragrupper anordnats. Sedan slutet av 2009 är 
även den privatägda Balder-kliniken med som 
samarbetspartner i familjecentralen.  
 
Handläggning av ansökningar enligt Lagen om 
bostadsanpassning ingår i vård- och omsorgs-
förvaltningens ansvarsområde. Tendensen är att 
antal ärenden ökar bl a därför att fler äldre bor kvar 
i sina hem. Under året som gått har antal ärenden 
ökat med 25 % jämfört med året innan. 
Trots stor arbetsbelastning har personalen med 
kunskap och engagemang utfört ett gott arbete mot 
kund. 









Mark, byggnader och tekniska anl.
Maskiner och inventarier
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 

Redovisningslag 
Kommunal redovisningslag ger ett regelverk för hur kommunens redovisning och bokföring ska fullgöras 
enligt god redovisningssed. 
 
Redovisningsmodell 
Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa redovisningen. Årsredovisningen skall enligt lagen 
redovisa resultat- och balansräkning samt en finansieringsanalys. För kommunens interna redovisning 
tillkommer även drift- och investeringsredovisning. Enligt lagen skall årsredovisningen även innehålla en 
sammanställd redovisning (koncernredovisning). Denna utgör en sammanställning av kommunens resultat- 
och balansräkningar tillsammans med övriga juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. För Åmåls del handlar det om Åmåls Kommunfastigheter AB och Fastighetsbolaget Åmål 
Nygård AB som ägs till 100 % samt Dalslandskommunernas kommunalförbund som ägs till 23 %. 
 
Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet på tre nivåer. Den första nivån, verksamhetens 
nettokostnader, visar vad kommunens verksamhet kostar. Resultatet på den andra nivån, resultat före 
extraordinära poster, beskriver resultatet sedan skatteintäkter samt ränteintäkter och räntekostnader ställts 
mot resultatet för verksamheten. Den tredje nivån, årets resultat, visar resultatet efter att hänsyn har tagits 
till extraordinära intäkter och kostnader. 
 
Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar värdet 
av kommunens tillgångar och skulder. Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar. Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder är de 
som förfaller inom ett år. 
 
Finansieringsanalysen ger upplysning om kassaflöde från löpande verksamhet, investeringar och från 
finansiering. Ett positivt saldo på kassaflödet innebär en förstärkning av likviditeten.  
 
Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisar anskaffningsvärde efter avdrag för investeringsbidrag och 
verkställda avskrivningar. Nominell metod, linjär avskrivning, används för beräkning av avskrivningar. 
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om 
avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Huvudsakligen 
tillämpas följande avskrivningstider: 
 
• Maskiner och inventarier under ett halvt basbelopp – direktavskrivning. 
• Maskiner och inventarier över ett halvt basbelopp – 3, 5 och 10 år. 
• Fastigheter och anläggningar – 20, 33 och 50 år. 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet eller till det verkliga värdet om detta är lägre. Samtliga 
kundfordringar som är äldre än 13 månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga kundfordringar 
sker individuell prövning av nedskrivningsbehov. Äldre exploateringsområden redovisas som 
anläggningstillgång och tomtförsäljning hanteras som inkomst. Avsikten är att nya exploateringsområden 
redovisas som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång enligt god redovisningssed. 
 
Periodisering 
Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter RKR:s rekommendation. Skatteintäkter redovisas 
under inkomståret för intjänandet. Redovisade skatteintäkter består av tre delar: 
1. Preliminära månatliga skatteinbetalningar under året. 
2. Prognos av eventuell avräkningslikvid, slutavräkning, för inkomståret. 
3. Differens mellan den slutliga taxeringen (som fastställs i november) och den redovisade skatteintäkten 
för föregående inkomstår. 
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