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Fakta om Åmål
Visste du att...

… det går cirka 500 barn i förskolan och cirka
1.400 i grundskolan.

… under våren och sommaren planterades cirka
15.200 blommor.

… det är drygt 200 personer som har hemtjänst.

… Östby miljöstation hade i snitt 140 besök/dag.

… antalet elever som är behöriga till nationellt
gymnasieprogram:
– Åmål 88%
– Riket 89%

… Åmåls kommun tog emot 11 flyktingar under
2008.

… i kommunen finns det omkring 3.150 gatlyktor.

… genomsnittskostnaden för varje elev i
grundskolan är 78.000 kronor.

… åmålsbon gör åt cirka 200 liter vatten per dygn.

… antalet elever i årskurs nio som uppnått målen
(godkänt eller högre i alla ämnen):
– Åmål 71%
– Riket 77%

… år 2008 gjordes 9.771 färdtjänstresor.
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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 
 

 
Det år som nu ska sammanfattas har varit ett år med många utmaningar med en stram budget som vi lade fast för 
2008. När vi hösten 2007 beslutade om budgeten för det kommande året 2008, så var arbetsmarknaden på topp, 
med hög sysselsättning för våra företag. Som vi vet förändrades allt och fram på hösten 2008 kom både 
finanskrisen och lågkonjunkturen att drabba våra företag. Denna påfrestning på arbetsmarknaden ser vi nu  
tillta och ökar inte bara i Åmål utan i hela Sverige och övriga världen. Flera företag i vår kommun har varslat 
och kämpar för sin överlevnad i dessa kristider. Detta får återverkningar för oss med krympande skatteintäkter 
och utjämningsbidrag vilket medför stor belastning på den kommunala ekonomin.  
 
Med hårt jobb och engagerade medarbetare på alla nivåer har vi klarat av år 2008 bra. Den av Kommun-
fullmäktige fastställda budgeten överskreds endast med 0,3%.  
Det ska vi vara stolta över.  Tack till alla anställda runt om i kommunen för det arbete Ni utför. 
 
För att hålla oss till de pengar vi haft till förfogande så har det pågått och pågår än idag en ständig översyn hur vi 
använder våra resurser. Vi har fått anpassa oss till minskande elevunderlag i förskola, grundskola och 
gymnasium. Vi har även tagit beslut för att anpassa behovet av särskilda boenden för våra äldre inom 
kommunen. Det är ett ständigt pågående arbete, just att anpassa oss till våra ekonomiska ramar, samt till 
förändrade befolkningsunderlag med deras olika behov. 
 
Åmål står redo att möta framtiden med tillförsikt. Vi har bland annat tagit beslut som gör att våra 
kommuninvånare får större valfrihet att själva kunna avgöra i frågor om välfärden. Vi var tidigt ute med att 
införa vårdnadsbidrag som innebär att föräldrarna själva avgör om de vill vårda barn hemma istället för inom 
kommunala barnomsorgen. Vi har beslutat om LOV, Lagen om valfrihet, våra äldre ska kunna välja vem som 
ska komma och hjälpa dem som behöver vård och omsorg. Vi har Friskolor som är på väg att etablera sig. 
Föräldrarna kan välja var de vill ha sina barn. Jag är övertygad om att det hör framtiden till att våra 
kommuninvånare själva kan välja vad som passar dem bäst.  
Vi har också startat upp Kontakt Åmål, en mötesplats där kommuninvånarna kan få hjälp med allt som hör till de 
områden som kan trygga deras tillvaro. Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Skatteverket finns där 
tillsammans med kommunala tjänsteutbud.  
 
På företags- och arbetsmarknaden är det inte bar negativa saker som händer. Vi har nya båtskrovsfabriken Najad 
som startade upp på allvar och som kämpar på trots finansoro.  
Men den verkliga ljusglimten i dubbel bemärkelse är Cleanergy, företaget som satsar på solkraft. En outtömlig 
energikälla med storsatsning på Sterlingmotorn med sikte på att många nya arbetstillfällen ska komma till. 
Forskning och utveckling för att även använda biogas och pellets till denna motor pågår för fullt. Vi går även 
vidare med att se på möjligheterna med en framtida Etanolfabrik i Åmål, där vi fått stöd från Fyrbodal och 
regionen. Åmål som handelsstad måste vi också värna om. Därför samarbetar nu kommunen, fastighetsägare och 
näringsidkare i ett projekt för att fortsätta utveckla handeln i kommunen. 
 
Vi kan också glädjas åt att vi fortsätter att vara en inflyttningskommun, alltså fler väljer att bosätta sig i vår 
kommun än de som flyttar ut. Här kommer Vision 2015 in som en viktig faktor för att utveckla hela kommunen 
till en attraktiv och bra kommun att bo och arbeta i. Vi har alltså all anledning att se framtiden med tillförsikt, 
men det krävs också att vi ser till att använda våra kommunala resurser på bästa sätt. Det är stora utmaningar vi 
står inför med många tuffa beslut som måste tas. 
 
Tillsammans med alla inom vår kommun hoppas jag att vi med gemensamma krafter ska klara av detta och för 
att använda ett känt uttryck kunna säga: 
 
Yes, we can! 
 
Åmål, den 20 februari 2009 

 
Kurt Svensson 
Kommunalråd 
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FAKTA OM ÅMÅL 
 
 

2008 2007 2006 2005 2004

Folkmängd   31/12 12 545 12 589 12 716 12 737 12 823
Födelsenetto -56 -53 -74 -52
Flyttnetto 12 -74 53 -34

INVÅNARE

 

2008 2007 2006 2005 2004

Skatteunderlagstillväxt * 3,0% 2,0% 2,1% 3,3% 5,1%

Utdebitering av skatt:

 

- Kommun 22,54
- Landsting 10,45
- Kyrkoavgift
- Begravningsavgift
Total: 34,58

* Kommunalt skatteunderlag utgörs av 
beskattningsbar förvärvsinkomst för fy

SKATTEUNDERLAG OCH

22,54 22,54 22,54 22,54
10,45 10,45 10,45 10,45

1,18 1,18 1,13 1,09 1,09
0,41 0,41 0,46 0,50 0,50

34,58 34,58 34,58 34,58

siska personer

 UTDEBITERING AV SKATT

Mkr 2008

Årets resultat -

Investeringar (inkl investeringsbidrag)
Tillgångar
Långfristiga lån
Kortfristiga skulder
Eget kapital
Likvida medel
Pensionsskuld
Soliditet %
Soliditet % (inkl pensionsskuld)

VERKSAMHETEN

2007 2006 2005 2004

3,0 0,3 3,7 0,9 0,3

34 42 28 35 36
412 407 394 388 394
50 51 27 28 30

110 100 110 106 111
244 248 248 244 244

3 8 20 18 30
350 351 304 275 274

59 61 63 63 62
-26 -26 -14 -8 -8

 I SAMMANDRAG
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 KOMMUNENS ORGANISATION 
 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 31 ledamöter 
  S C M FP KD MP V 
  10 14 3 1 1 1 1  
  
 Ordförande: Leif Aronsson (c) 

                    1:e vice ordförande: Kjell Lindstedt  (s)  
                    2:e vice ordförande: Kerstin Edvinsson (c)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KOMMUNSTYRELSE 
11 ledamöter KOMMUNREVISION Ordförande: Kurt Svensson (c) 5 ledamöter 

Ordförande: Jens Karlsson (s)  

BYGG- & MILJÖNÄMND 
5 ledamöter 

ÖVERFÖRMYNDERI Ordförande: Sven Martinsson (c) 

KULTURNÄMND 
5 ledamöter 

Ordförande: Lisbeth Karlsson (c) ÅMÅLS 
KOMMUNFASTIGHETER AB 

7 ledamöter BARN- & UTBILDNINGSNÄMND          Ordförande: Ulf Levein (c) 5 ledamöter 
Ordförande: Kjell Kaså  (c) 

FASTIGHETSBOLAGET 
ÅMÅL NYGÅRD AB 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 
9 ledamöter 

Ordförande: Anne Sörqvist  (c) 

GYMNASIENÄMND 
5 ledamöter 

Ordförande: Kjell Kaså  (c) 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 
5 ledamöter 7 ledamöter 

Ordförande: Thomas Olson (fp)          Ordförande: Ulf Levein (c) 

VALNÄMND 
5 ledamöter 

Ordförande: Marie-Louise Widegren (c) 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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OMVÄRLDSANALYS 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
2008 var ett unikt år. Turbulensen i samhälls-
ekonomin tilltog markant under året. Räntor och 
oljepris sköt i höjden för att sedan störtdyka. 
Avmattningen av den svenska ekonomin kom med 
raskt takt och lågkonjunkturen närmade sig. 
 
Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) hade 
en svag utveckling under 2008 med en tydlig signal 
om att det fortsätter att gå utför för svensk 
ekonomi. Eftersom det var flera kvartal i rad med 
negativ tillväxt så befann sig Sverige i en recession, 
om än med mycket knapp marginal. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) framförde att 
hushållens konsumtion minskade för första gången 
sedan 2001 och det var framför allt utgifter och 
driftkostnader för fordon som hushållen har dragit 
in på. Ytterligare, investeringarnas procentuella 
ökning var betydligt lägre än den vi vant oss vid 
under större delen av 2000-talet. Oroväckande 
indikationer för framtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Produktiviteten i näringslivet var negativ vilket i sin 
tur betyder att det finns ett stort arbetskrafts-
överskott som nu måste börja betas av. Indikatorer 
för industrins orderingång, hushållens konsumtion, 
sysselsättning och investeringar visade alla negativ 
utveckling. Den globala penningpolitiken var dock 
expansiv och ytterligare åtgärder väntas. Trots det 
ser konjunkturutsikterna riktigt dåliga ut. 
 
Året var turbulent men enligt Svenska Kommuner 
och Landsting (SKL) pekar flera faktorer i positiv 
riktning. Inflationen har fallit tillbaka snabbare än 
förväntat, stora sänkningar av reporäntan innebär 
successivt lägre marknadsräntor och värderingen på 
världens aktiebörser verkar ha stabiliserats. Medan 
ovanstående faktorer kan gynna konsumtionen är 
rimligen oron för jobben det största besväret i 
nuläget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTATUTVECKLING ÅMÅLS KOMMUN 

 
Mkr   2008 2007 2006 2005 2004 

  
Verksamhetens intäkter  192,1 195,3 201,9 187,8 190,7  
Verksamhetens kostnader  -776,4 -748,3 -728,9 -691,6 -671,5  
Avskrivningar  -22,7 -21,1 -20,6 -20,6 -19,4  
Verksamhetens nettokostnader  -607,0 -574,1 -547,6 -524,4 -500,2  
Skatteintäkter (inkl. fastighetsavgift)  459,9 430,5 419,1 394,4 378,1  
Generella statsbidrag  142,9 142,1 129,8 126,6 120,0  
Finansiella intäkter  4,0 3,5 3,7 5,8 4,1  
Finansiella kostnader  -2,8 -1,7 -1,3 -1,5 -1,7  
Resultat före extraordinära poster  -3,0 0,3 3,7 0,9 0,3  
Extraordinära poster  - - - - -  
Årets Resultat   -3,0 0,3 3,7 0,9 0,3  
 
Nettokostnad, exkl. avskrivningar men  
inkl. finansnetto, i förhållande till skatte- 
intäkter och statligt utjämningsbidrag  96,7% 96,0% 95,5% 95,9% 96,1% 
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Sysselsättning 
Den snabbt förändrade orderingången för svenska 
företag drev fram en kraftig ökning av antalet varsel 
om uppsägningar under andra halvan av året. Samtliga 
faktorer pekade vid årets slut på fortsatt kraftig 
försämring på arbetsmarknaden. Antalet lediga jobb 
har minskat kraftigt sedan toppen i slutet av 2007 och 
antalet otillsatta lediga platser har också minskat. 
 
Det kan ta mer än sex månader innan ett varsel 
resulterar i faktisk arbetslöshet. Varselstatistiken visar 
endast toppen på ett isberg. Inom stora delar av 
arbetsmarknaden sker personalminskningar betydligt 
snabbare, bland annat genom att tillfälligt anställda 
och timanställda förlorar sina jobb. I Västra Götalands 
län varslades 13 849 personer under årets sista kvartal. 
På riksnivå får man gå tillbaks till år 1992 för att 
notera liknande nivåer i antal varsel. Värst har 
verkstadsindustrin drabbats, där de högsta varslen 
någonsin registrerats. 
 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning inom industrin
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Arbetsförmedlingens statistik över Åmåls kommun 
visar att 392 personer var arbetslösa vid årets slut. Det 
är en ökning med 16 personer jämfört med föregående 
år. Antalet i aktivitetsstöd var 181 vid årets utgång, 
vilket kan jämföras med 138 personer året innan. 
Arbetslösheten för ett år sedan var 5,0 % och vid 
slutet av år 2008 var den 5,2 %. Arbetslösheten i riket 
vid årsskiftet var 3,2 %. Antalet nyanmälda platser var 
402 under 2008, en ökning med 9 platser jämfört med 
år 2007.  
 
Under 2007 genomfördes flera regeländringar inom 
arbetslöshetsförsäkringen. Nedtrappningen av 
ersättningen efter visst antal dagar berörde ett stort 
antal invånare. För 2008 noterades den lägsta 
utbetalda arbetslöshetsersättningen för Åmål under 
2000-talet. Totalt betalades ut drygt 32 Mkr vilket var 
en minskning med nästan 37 % från föregående år. I 
Västra Götalands län sjönk utbetalningarna med 
knappt 33 % och i hela landet var det 30 % lägre. 
 
I Åmål finns det omkring 5 200 arbetstillfällen och 
arbetstagare kommer från både Åmål och andra 
kommuner. Knappt 900 personer pendlar till Åmåls 
kommun för att arbeta. Av kommunens befolkning är 
det ungefär 1 av 5 som pendlar till annan kommun för 
att arbeta. Fakta som åskådliggör kommunens behov 
av väl utbyggd kollektivtrafik. 

 
 
 
Näringsliv 
Antalet verksamma företag i Åmåls kommun uppgick 
den 31 december 2008 till 1 228 (342 aktiebolag, 67 
handels- och kommanditbolag och 660 enskild 
näringsverksamhet samt 159 övriga) För att ha ett 
starkt och dynamiskt näringsliv krävs ett konstant 
tillskott av nya företag. Under året registrerades 47 
nya företag (Källa: UCSelect). 
 
Näringslivsenheten har under året arbetat med att 
stödja och utveckla näringslivet i Åmål. Målgruppen 
för arbetet är nyföretagare, befintligt näringsliv och 
företag som vill etablera sig i vår kommun. 
Målsättningen är att skapa ett bra företagsklimat och 
goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas.  
 
Arbetet sker i nära samverkan med de 
branschorganisationer och intresseföreningar som 
finns, t ex Svensk Handel, Åmåls Industriförening och 
Företagarna Åmål. Andra samverkansgrupper där 
kommunens politiker och tjänstemän, skola och  
näringsliv möts regelbundet är i Näringslivsrådet och 
Yrkesrådet.  
 
Under året har 59 företagsbesök genomförts. 
Nätverksaktiviteter i form av frukostmöten och 
seminarier har ägt rum. Ett nyhetsbrev skickas 
regelbundet ut till näringslivet och andra intressenter. 
 
Befolkning 
Befolkningsutvecklingen har under de senaste åren 
varit negativ. Vid årsskiftet hade Åmåls kommun 
12 545 invånare, det är en minskning med 44 personer 
jämfört med året innan. Viktigt dock att notera att 
minskningen under 2008 är en effekt av födelsenettot 
då flyttnettot var plus 12. Med andra ord, det är inte 
fler som flyttar från Åmål än de som väljer att bosätta 
sig i kommunen. 
 
Åldersstrukturen i Åmåls kommun avviker från riket i 
snitt. Kommunen har färre antal invånare än rikssnittet 
i ålderskategorierna mellan 0-6 år, 18-24 och mellan 
25-45 år. Omvänt förhållande gäller för invånare som 
är äldre än 45. Särskilt för de som är äldre än 65, där 
har kommunen ett mycket högre snitt än riket.   
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Andelen utrikes födda är ganska låg. Åmåls kommun 
har 8,8 % jämfört med riksgenomsnittet 13,4 %. 
Andelen enpersonshushåll är 53 %, en procent lägre 
än rikets snitt.  
 
Samverkan 
Fyrbodals kommunalförbund har bildats av 14 
västsvenska kommuner. Dessa är Strömstad, Dals Ed, 
Bengtsfors, Åmål, Tanum, Munkedal, Färgelanda, 
Mellerud, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, 
Orust och Trollhättan. Kommunerna har gått samman 
i kommunalförbundet för att samarbeta genom en 
gemensam organisation. Tanken är att förbundet ska 
ge förutsättningar för en sammanhållen, enkel och mer 
rationell hantering av de mellankommunala frågorna i 
regionen. 
 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund är ett 
samarbetsorgan som har en beslutande 
förbundsdirektion och ett verkställande kansli. 
Förbundsdirektionen, som sammanträder en gång i 
månaden, består av kommunalråd och oppositionsråd 
från medlemskommunerna. Ordförandeskapet är 
rullande. 
Kommunalförbundet skall vara en plattform och ett 
nav för kommunal samverkan i Dalsland samt en 
arena och koordinator för Dalslandskommunernas 
engagemang i Fyrbodals kommunalförbund. 
Förbundet skall även på uppdrag från kommuner som 
så beslutar kunna överta huvudmannaskapet för 
kommunal verksamhet. Kommunalförbundet kan vara 
ägare till olika gemensamma administrativa system i 
syfte att effektivisera de kommunala verksamheterna.  
 
Kommunernas ekonomi 
Löpande under året försämrades kommunernas 
ekonomiska förutsättningar. Prognoser som pekade på 
förändrat skatteunderlag producerades i osedvanligt 
frekvent av SKL. Huvudförklaringen återfanns 
framförallt på inkomstsidan där skatteunderlags-
tillväxten växlade ned samtidigt som regeringen 
lämnade statsbidragen oförändrade.  
 
Krav ställs på tuffa prioriteringar och verksamhets-
anpassningar. Anpassningar i verksamheten till 
svagare ekonomiska förutsättningar oftast föregås av 
långa förankringsprocesser. När väl beslut är fattat 
finns det oftast uppsägningsregler med mera som 
innebär att det tar tid innan åtgärderna ger full effekt. 
Således finns det ofta en stor eftersläpning mellan 
åtgärder och den ekonomiska avmattningen.  
 
En svagare arbetsmarknad slår på det kommunala 
skatteunderlaget. 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.  
 
 

 
 
 
Ekonomiska läget i Åmåls kommun är ansträngd, 
vilket förtydligas i och med att årets resultat är 
negativt. Kommunens revisorer har, under en längre 
tid, påpekat att kommunens ekonomiska situation och 
utveckling är svag och att åtgärder måste vidtas som 
påverkar kostnadsutvecklingen och ökar möjligheterna 
till en långsiktig och stabil planering av ekonomin och 
verksamhet. 
 
RESULTATANALYS 
 
Åmåls kommun bedriver verksamhet i förvaltnings- 
och bolagsform. Koncernens organisation och 
ingående bolag framgår av organisationsschemat på 
sidan 4. För att få en fullständig ekonomisk 
information om verksamheten upprättas en 
sammanställd redovisning längre fram i 
årsredovisningen. 
 
Balanskravet 
Balanskravet anger endast den lagstadgade 
miniminivån som den kommunala ekonomin måste nå 
upp till – att kostnader inte får överstiga intäkter.  Vid 
beräkning av balanskravet skall reavinster exkluderas. 
 
Balanskravsredovisningen för 2008 redovisar inga 
realisationsvinster. Kommunens totala underskott 
enligt balanskravsavstämningen är därmed likställt 
utfallet i resultaträkningen. Balanskravet är inte 
uppfyllt. 
 
Fullmäktige ska anta en särskild åtgärdsplan, enligt 8 
kap. 5§ kommunallagen, för hur återställandet skall 
ske. Underskottet år 2008 skall vara återställt senast 
vid utgången av år 2011. Planen ska innehålla 
genomförbara åtgärder för att täcka hela det belopp 
som ska regleras och det skall framgå när åtgärderna 
genomförs. Fullmäktigebeslutet bör fattas snarast efter 
det att det negativa resultatet konstaterats, dock senast 
vid det fullmäktigesammanträde följer efter det 
sammanträde som behandlat den lagreglerade 
årsredovisningen för 2008 (SKL cirkulär 2004:46). 
Åmåls kommun har för avsikt att anta åtgärdsplanen 
enligt lagkravet. 
 
Resultatutveckling 
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader 
samt återger hur förändringen av kommunens eget 
kapital framkommit. Resultaträkningen redovisar ett 
underskott på 3 Mkr för året.   
 
Ett sätt att belysa förhållande mellan intäkter och 
kostnader att analysera hur stor andel av 
verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag. Av redovisad 
resultatutvecklingen framgår att 2008 års 
nettokostnader för de olika verksamheterna (exkl. 
kostnaderna för avskrivningar) jämte de finansiella  
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Inkomstutjämningsbidrag 111,1
Kostnadsutjämningsbidrag 21,7
Strukturbidrag 3,7
Regleringsavgift -5,8
Utjämningsbidrag LSS 12,1
Summa 142,8

 
 
 

kostnaderna och intäkterna i den löpande driften 
upptar 96,7 % eller 583 Mkr av skatteintäkterna och 
det statliga utjämningsbidraget på totalt 603 Mkr, 
vilket är, åter igen, en försämring jämfört med 
föregående år. 
 
Nyckeltalet konstaterar att utrymmet för 
skattefinansiering av investeringar och amortering av 
låneskuld utgör 3,3 % eller 20 Mkr, vilket klart ligger 
under SKL:s rekommendation på 6 till 8 %. 
 
Verksamhetens intäkter 
De verksamhetsanknutna intäkterna består till större 
del av avgifter för barnomsorg, äldreomsorg, vatten 
och renhållning, interkommunala ersättningar, hyror 
samt vissa specialdestinerade statsbidrag. Dessa 
intäkter uppgår till 192 Mkr och finansierar 24 % av 
verksamhetskostnaderna, vilket är en försämring av 
finansieringsgraden med 1,4 % jämfört med 2007.  
 
Avgifter och taxor står för en mindre andel av 
kommunens intäkter. Utrymmet för höjning av taxor 
och avgifter ger heller inte särskilt stor handlingsfrihet 
sedan staten för några år sedan införde maxtaxor för 
barn- och äldreomsorg. 
 
Verksamhetens kostnader 
De verksamhetsanknutna kostnaderna inklusive 
avskrivningar har ökat med 29,7 Mkr eller 3,9 % till 
totalt 799 Mkr. Personalkostnaderna inklusive 
pensioner uppgår till 543 Mkr eller 70 % (70 % 2007) 
av de verksamhetsanknutna kostnaderna (exkl. 
avskrivningar). Utfall för övriga kostnader, så som, 
material, hyror och tjänster är jämställt med året 
innan. 
 
Avskrivningar representerar den planenliga värde-
minskningen på anläggningstillgångarna. 
Sammantaget uppgick avskrivningar till 22,7 Mkr, en 
ökning med 7,4 % jämfört med föregående år. 
 
Skatteintäkter, fastighetsavgift och generella 
statsbidrag  
Intäkterna av kommunalskatt på 443,3 Mkr svarar för 
omkring 55 % av kommunens totala intäkter. Utfallet 
var 4,7 Mkr lägre än budgeterat. Skatteintäkterna ökar 
med 12,8 Mkr eller 3 % under 2008, vilket är något 
starkare utveckling än under 2007 då skatteintäkterna 
ökade med 11,3 Mkr eller 2,7 %. 
 
Nytt för året var intäkter i form av fastighetsavgift. 
Avgiftstaket per fastighet är 6 000 kronor eller 0.75 % 
av taxeringsvärdet. Införandet 2008 var neutralt för 
kommunerna och staten då regleringsbidraget 
minskade med motsvarande belopp. Kommande år ska 
den årliga uppräkningen tillföras respektive kommun. 
Ett nytt avräkningsproblem uppstår då uppräkningen 
av fastighetsavgift för 2009 blir först känt i slutet av 
2010 och betalas ut 2011. 
 

 
 
 
Värt att notera är att taxeringsvärde förändras i princip 
vart tredje år och 2009 sker fastighetstaxering av 
småhus och de står för omkring 80 % av intäkterna 
från fastighetsavgiften. För år 2008 inkasserade Åmåls 
kommun 16,6 Mkr i fastighetsavgift. Samma belopp 
som var budgeterat.  
 
Den näst största inkomstkällan är det statliga 
utjämningsbidraget på 142,8 Mkr som motsvarar cirka 
18, % av de totala intäkterna. Jämfört med 2007 ökar 
denna intäkt med 0,7 Mkr. Utfallet avvek negativt 
med 0,3 Mkr jämfört med budget. 
 
Det statliga utjämningsbidraget benämns i 
årsredovisningen för generella statsbidrag och 
utjämning och består av följande delar: 
 

. 
 
Finansnetto 
Kommunen har, sedan ett antal år tillbaka, redovisat 
ett positivt finansnetto, d.v.s. finansiella intäkter 
överstiger finansiella kostnader. Överskottet uppgår 
till 1,2 Mkr (1,8 Mkr 2007) och beror på att de 
finansiella fordringarna, inklusive intäkter som 
genererats från borgensavgifter, överstiger de 
finansiella skulderna. Utvecklingen av finansnettot är 
mycket beroende av räntesatser för in- och utlåning. 
 
Finansiella intäkter 
• Ränteintäkter på ett lån till Åmåls Kommun-

fastigheter AB (ÅKAB) på 55,6 Mkr har genererat 
intäktsränta på 2,4 Mkr. 

• Övriga ränteintäkter på likviditeten har uppgått till 
0,5 Mkr. 

• Debitering av borgensavgift på 0,25 % till ÅKAB 
och Fastighetsbolaget Åmål Nygård AB (ÅNAB) 
har inbringat 1,1 Mkr. 

• Summa ränteintäkter 4,0 Mkr. 
 
Finansiella kostnader 
• Räntekostnaderna på befintliga lån har uppgått till 

2,2 Mkr. 
• Räntekostnaderna på pensionsskulden har uppgått 

till 0,3 Mkr. 
• Övriga finansiella kostnader uppgick till 0,3 Mkr. 
• Summa räntekostnader 2,8 Mkr. 
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Årets resultat 
Året slutade med ett underskott på 3 Mkr, en avvikelse 
med 0.5 % från kommunens budgetomsättning. 
 
Det egna kapitalet uppgår totalt till 244,5 Mkr. Egna 
kapitalet per invånare är cirka 19 500 per invånare 
vilket kan jämföras med rikssnittet på 26 000. 
 
VERKSAMHETSANALYS 
 
Finansförvaltningen (inklusive finansiering) 
Året slutade med ett överskott på 236 Tkr, endast en 
marginell avvikelse mot budget i procent räknat. 
 
Det var ett exceptionellt turbulent år för 
skatteintäktsprognoser. SKL reviderade 
slutavräkningen för 2007 och 2008 flertalet gånger 
under året. Utfallet av skatteintäkterna avvek med -4,4 
Mkr mot budget, mycket på grund av nedreviderade 
slutavräkningsprognoser. Däremot var utfallet för 
generella statsbidraget mer enligt budget, en avvikelse 
med -0,3 Mkr.  
 
Pensionskostnaderna bidrog dock till en positiv 
avvikelse gentemot budget med 4,2 Mkr. Budgeten 
var väl tilltagen, men en större del av diskrepansen 
förklaras av reviderat avtal om pensions-
kostnadsfördelning med anledning av ädel-reformen. 
Åmåls kommun, och andra kommuner, blev 
retroaktivt kompenserade av landstingen för 
pensionskostnader för Ädel-personal som 1992 
övergick från landstingskommunal till 
primärkommunal tjänst. 
 
Finansnettot kontrolleras av finansförvaltningen och 
som redovisat ovan bidrog det med ett positivt utfall 
gentemot budget. Skulden för ej kompenserad 
övertid, semesterersättning och timanställdas löner 
ökade jämfört med föregående år och mot budget. De 
är exempel på kostnader som är svåra att planera och 
prognostisera utfall för, vilket medför till att det kan 
bli stora diskrepanser mellan den månatliga 
ekonomiprognosen och årsbokslutet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Året slutade med ett underskott på -9 897 Tkr, en 
avvikelse med 4 % från nämndens nettobudget. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen kan ses som en 
välfärdsförvaltning. Verksamhet som utgår från den 
enskilds rätt. Rättigheter som dagens medborgare 
börjar bli än mer medvetna om. Möjligtvis beror 
utvecklingen på att fler intresserar sig för den typen av 
frågor och utbildar sig inom området. Samtidigt som 
den enskildes krav ökar så ökar behovet av resurser 
för att bedriva verksamhet. 
 
 
 
 

 
 
 
De verksamheter som sorteras in under vård- och 
omsorgsförvaltningen är i stor utsträckning av rörlig 
karaktär. I den meningen att verksamheternas behov 
av resurser kan snabbt förändras. I och med att 
Arbetsförmedlingen genomförde åtstramningar i 
systemet för arbetslöshetsersättning blev många 
”utstämplade” och därav var i behov av 
försörjningsstöd. Liknande effekt uppstår när 
Försäkringskassan stramar åt sjukskrivningstider. 
Behovet att kommunala resurser accelererar, särskilt i 
en kommun med hög andel arbetslösa och 
långtidssjukskrivna. Det är svårt att förutspå hur 
behovet av kommunala resurser utvecklar sig utifrån 
Försäkringskassans nya, och hårdare regler för 
långtidssjukskrivna. Där sjukpenningen kommer att 
tidsbegränsas och för de som varit sjukskrivna i ett år 
blir det sänkt ersättning. Majoriteten av förvaltningens 
underskott för året kommer från bistånd till individ- 
och familjeomsorg. 
 
Andra delar av verksamheten som belyser svårigheten 
att planera behovet av ekonomiska resurser är 
institutionsvård, familjehemsvård och 
bostadsanpassningar. Det är svårt att förutse behovet 
och när det uppstår så är det, oftast, 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. 
 
Ytterligare en trend värd att notera är att behovet av 
hjälp i hemmet ökar, inte så mycket antal personer, 
utan behovet av utökad tid. I Åmål har antalet utförda 
timmar ökat med 17 % under året, samtidigt som antal 
personer med vårdbehov var konstant. 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.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Året slutade med ett överskott på 3 200 Tkr, en 
avvikelse med 2 % från nämndens nettobudget. 
 
Nämndens verksamheter har genomgått förändringar 
som är en av anledningarna till överskottet. 
Grundskolan har effektiviserats och resurser har 
fördelats mer ändamålsenligt. Inom 
förskoleverksamheten beslutades en förändrad 
ambitionsnivå vilket medförde en förtätning. Större 
delen av det ekonomiska överskottet har generats av 
lägre personalkostnader än budgeterat.  
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2008 var även året då kartan över vem som bedriver 
barnomsorg och utbildning i kommunen ritades om. 
Nämnden godkände start av en ny enskild förskola 
och två ansökningar om etablering av fristående 
grundskolor i kommunen anmäldes till skolverket. 
 
Organisationen förändrades under året där tre 
rektorsområden skapades och satsning på bättre 
samverkan mellan förskola och skola. Under året 
infördes även vårdnadsbidrag. I december nyttjade 15 
barn vårdnadsbidraget. 
 
Gymnasienämnden 
Året slutade med ett överskott på 873 Tkr, en 
avvikelse med 1 % från nämndens nettobudget. 
 
Antal elever på Karlbergsgymnasiet var i det närmaste 
oförändrat jämfört med året innan (712 st.). Det 
samma gäller för antal ungdomar från Åmåls kommun 
som valde att studera i annan kommun än 
hemkommunen (196 st.). Däremot förändrades antalet 
elever som gick på Karlbergsgymnasiet men var 
hemmahörande i andra kommuner (+9 st.).  
Det ekonomiska utfallet genererade ett överskott i 
jämförelse med budget. Avvikelsen kommer från 
personalrelaterade kostnader. Andra viktiga händelser 
under året var att det, likt grundskolan, inkom ansökan 
till skolverket om etablering av fristående gymnasium 
i Åmåls kommun. En framåtblick visar att 
konkurrensen om regionens kommande 
gymnasieelever hårdnar då antalet elever har en 
kraftig vikande utveckling.  
 
Kommunstyrelsen 
Året slutade med ett överskott på 1 626 Tkr, en 
avvikelse med 3 % från nämndens nettobudget. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning är mångfaceterad. Till 
stor del består den av centrala administrationsenheter, 
så som, personal och lön, informationsteknik, 
ekonomi och kansli. Men, förvaltningen ombesörjer 
även vuxenutbildning, säkerhetsfrågor, folkhälsa, 
räddningstjänst, näringslivsfrågor, infrastruktur och 
mycket annat. Vid halvåret avslutade kommunchefen 
uppdraget och personalchefen tog plats som 
tillförordnad kommunchef.  
 
”Kontakt Åmål” öppnades i september, 
samverkanskontoret mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Åmåls kommun 
och Europa Direkt.  Europa-direktkontoret har 
utvecklats till en viktig länk i arbetet med 
ungdomsutbyte och företagsutveckling. Åmål siktar på 
att bli en stark ungdomskommun. Under våren 
genomfördes en SCB-undersökning uppvisar 
glädjande resultat och ger en ljus bild av 
kommuninnevånarnas syn på kommunen. Men det 
finns självklart förbättringsområden. 
 
 

 
 
 
Med anledning den ansträngda ekonomin gick 
kommunalrådet och ekonomichefen under hösten ut 
med en vädjan om ekonomisk återhållsamhet. Där 
tillgängliga resurser skulle nyttjas effektivt och att 
även återhållsamhet med investeringar var en 
nödvändighet. Vädjan genererade en mycket positiv 
effekt då årets underskott blev mycket lägre än vad 
som prognostiserades under hösten.  
 
Kulturnämnden 
Året slutade med ett överskott på 159 Tkr, en 
avvikelse med 1 % från nämndens nettobudget. 
 
Åmål kännetecknas av stor aktivitet och variation i 
kulturutbudet. Bluesfest, gränslös kulturfestival och 
ljusfesten är exempel på initiativförmåga och 
kreativitet att skapa upplevelser för både 
Åmålsboende och besökare. Konsthallen och 
Biblioteket är fortsatt viktiga arenor. Utlåningen steg 
med 5 % under året och nya låntagare med 
fenomenala 43 %.  
 
Under året arrangerades flera evenemang direkt för 
barn och ungdomar: Karlbergs Melodifestival, 
Diskotek på Huset, Maratonrocken, Barncancergala, 
Fucking Åmål-festivalen. Ungdomshusets öppna 
verksamhet har c:a 50 besökare per dag, inkluderat 
Tjejverket och Musikhuset.  
 
Kontinuerlig utveckling pågår och nämnden har inlett 
ett arbete med ett underlag för kommande kulturplan: 
Kulturlandskapet Åmål – Kulturvision 2015 ”ett 
nätverk av möjligheter för utveckling, attraktivitet och 
engagemang.” 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Året slutade med ett underskott på 912 Tkr, en 
avvikelse med 2 % från nämndens nettobudget. Det är 
främst kostenheten och enheten för park och idrott 
som avviker från budget.  
 
Livsmedelpriset steg kraftigt under året samtidigt som 
prisutvecklingen för ekologiska råvaror följde samma 
mönster. Antal sålda portioner nådde inte upp till 
budgeterat antal vilket samtidigt förklarar del av 
överskottet för barn- och utbildningsnämnden där 
kostnaden blev lägre än budgeterat. Kostenheten 
kommer att utvärdera och utveckla befintliga rutiner, 
så som, beställning av portioner. 
 
Park och idrotts avvikelse genererades i mångt och 
mycket av stigande energipriser. Kommunen har haft 
rörligt elpris under en längre tid och är en osäker 
faktor vid budgetering. I övrigt föreligger det flera 
olika mindre faktorer till budgetavvikelsen. För att 
klara framtiden kommer nämnden att vara mycket 
restriktiv vid återbesättning av tjänst vid 
pensionsavgång. 
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Bygg- och Miljönämnden 
Året slutade med ett överskott på 74 Tkr, en avvikelse 
med 5 % från nämndens nettobudget. 
 
Överskottet förklaras till stor del av miljökontoret inte 
har haft full bemanning under året. Viktiga händelser 
under året är att kommunens medverkan i programmet 
”Uthållig Kommun” har påbörjats, ny riskbaserad taxa 
för tillsyn och prövning enligt miljöbalken togs fram 
och att ansvaret för djurskyddstillsynen övergår från 
kommunen till länsstyrelsen fr.o.m. 2009. 
 
För ytterligare kommentarer till verksamheternas 
budgetavvikelser hänvisas till respektive nämnds egna 
redogörelser längre fram i årsredovisningen. 
 
FINANSIELL ANALYS 
 
Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda att ägas under längre tid. 
Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till 
anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar och investeringsbidrag och värderas till 
367 Mkr. Värdet på tillgångarna, nettot av nya 
investeringar och avskrivning på tidigare 
investeringar, steg under året med 10,7 Mkr jämfört 
med 18,3 Mkr 2007. 
 
Fordringar 
Kommunens omsättningstillgångar består 
mestadels av kortsiktiga fordringar från 
debitering av barnomsorg, äldreomsorg och 
vatten- och renhållningstjänster och värderas till 
41,8 Mkr. Kundfordringar som betraktas som 
konstaterad kundförlust har avskrivits i bokslutet. 
 
Likvida medel 
Kommunens likvida medel uppgår i bokslutet till 2,7 
Mkr, en minskning med 5,2 Mkr jämfört med 2007. 
Detaljerad analys framgår av finansieringsanalysen. 
 
En anledning till relativt låg likviditet är en effekt av 
att kommunen valt att belasta likviditeten med utgifter 
för taxefinansierade investeringar på totalt 32,4 Mkr 
avseende åren 2005-2008 som ska lånefinansieras 
enligt fullmäktigebeslut. I september 2007 upptogs ett 
lån på 25 Mkr för taxefinansierade investeringar. 
Kommunen valde för 2008 att finansiera 
taxefinansierade investeringar genom likviditeten, 
vilket medför ett outnyttjat lånebeslut om totalt 7,4 
Mkr. 
 
Låneskuld 
Vid årets början uppgick den totala låneskulden i 
kommunen till 51 Mkr bestående av tre lån. Under 
året har amortering av lånen skett med 1 Mkr vilket 
medförde minskad låneskuld till 50 Mkr i bokslutet. 
 
 

 
 
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. För året var den 59,4 % 
vilket kan jämföras med 60,9 % året innan. 
Soliditetsutvecklingen påverkas av kommunens 
resultatutveckling och av ökningen eller minskningen 
av värdet på tillgångarna. Rikssnittet ligger på 52 % 
 
Kommunens soliditet, inklusive pensionsskuld, uppgår 
till -25,7 %, försämring med 0,1 % från föregående år. 
Snittet i Västra Götaland är 2 % och rikssnittet är 0 %. 
 
Pensionsskulden  
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. Viktigt att notera att alla 
pensionskostnader efter 1998 inte belastar 
pensionsskulden, de kostnadsförs och betalas för 
respektive år. I bokslutet uppgår denna 
pensionsförpliktelse till 350 Mkr inklusive löneskatt. 
 
Pensionsskuldens storlek är beroende av antalet 
personer som den omfattar, antagande om livslängd, 
avkastning och inflation. Pensionsutbetalningar 
kopplade till pensionsskulden beräknas att fortsätta att 
öka fram till och med år 2030. Åtagandet för 2008 
medförde en kostnad på 14,8 Mkr inklusive löneskatt. 
 
Kommunens strategi för pensionskostnader innebär 
alltså att hela den avgiftsbaserade delen av 
avtalspensionen har utbetalats till de anställda. Detta 
åtagande för 2008 uppgick totalt till 18,7 Mkr 
inklusive löneskatt.  
 
En försäkring med har även tecknats för 
förmånsbestämd ålderspension (FÅP) som utbetalas 
årligen till arbetstagare som har en pensionsgrundande 
lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (48 000 kronor 
2008). Åtagandet för 2008 uppgick totalt till 5,6 Mkr 
inklusive löneskatt  
 
Borgensåtagande 
Syftet med borgensåtagandet kan vara att stödja 
verksamheter, som inte bedrivs av kommunen själv 
men som ur kommunalpolitisk synpunkt anses 
angelägen.  
 
Totalt borgensengagemanget och dess förenade risker 
bör analyseras med hänsyn till kommunens egen 
ekonomiska bärkraft. En viktig fråga är om 
kostnaderna för kommunens krediter påverkas av ett 
utökat borgensåtagande. Efter dessa bedömningar bör 
kommunen ta ställning till om risken är motiverad i 
förhållande till de intressen, som kommunen stöder. 
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Åmåls kommuns totala borgensåtagande var 486 Mkr. 
Åtagandet per invånare är knappt 39 000 per invånare 
vilket kan jämföras med rikssnittet på cirka 21 000. 
För åtaganden i fastighetsbolagen ÅKAB och ÅNAB 
debiterar kommunen en avgift på 0,25 % av utnyttjat 
belopp. 
 
Investeringsverksamheten 
Årets nettoinvesteringar i mark, fastigheter, maskiner 
och inventarier uppgår till 33,7 Mkr, en minskning 
med 8,2 Mkr jämfört med föregående år. Försäljningar 
av anläggningstillgångar uppgår till 0,1 Mkr. 
 
Investeringsvolymen behöver balanseras. En volym 
som, räknat i nyckeltal, överstiger snitten i både 
Västra Götaland och riket.  
 
Under året antog fullmäktige en ny investeringspolicy 
som kräver att investeringar följs av väl motiverade 
skäl samt en redogörelse över investeringsförtjänsten. 
 
En mer detaljerad investeringsredovisning återfinns 
längre fram i årsredovisningen 
 
MÅLSTYRNING OCH UPPFÖLJNING 
 
God ekonomisk hushållning 
För fem år sedan beslutade riksdagen om lagändringar 
gällande god ekonomisk hushållning. Lagstiftningen 
lyfter särskilt fram betydelsen av finansiella mål samt 
mål och riktlinjer för verksamheten. 
 
Följande finansiella mål antogs av fullmäktige 2005: 
 
1. Kommunen skall följa det lagstadgade 
balanskravet. Intäkter skall överstiga kostnader.  
 
2. Verksamheternas nettokostnader skall inte öka 
snabbare än skatteintäkterna och det statliga 
utjämningsbidraget. 
 
3. Verksamheternas nettokostnader, inklusive 
finansnetto och med undantag för avskrivningar, får 
inte överskrida 96,0 % av skatteintäkterna och det 
statliga utjämningsbidraget, inklusive LSS. 
 
4. I årets resultat bör man avsätta minst 0,5 % av 
driftbudgetens balansomslutning. Balansomslutningen 
beräknas till 802 Mkr, vilket motsvarar ett positivt 
resultat på 4 Mkr för 2008. 
 
5. Årets beviljade investeringar skall till 100 % 
finansieras med egna medel. Undantag får göras för 
taxefinansierade investeringar. 
 
6. Låneskulden bör minst amorteras med 1,0 Mkr 
varje år. 
 
 
 

 
 
7. Soliditetens, d v s hur mycket av tillgångarna som 
är finansierade med eget kapital, lägsta nivå begränsas 
till 60,0 %.  
 
Utfall finansiella mål 2008 
 
Mål 1 är inte uppfyllt i resultaträkningen som 
redovisar ett underskott på 2 977 Tkr. 
 
Mål 2 är inte uppfyllt i och med att verksamheternas 
nettokostnader ökar med 32,8 Mkr eller 5,7 %, medan 
skatteintäkterna och det statliga utjämningsbidraget 
endast ökar med 30,1 Mkr eller 5,3 %. Anledningen 
till denna negativa utveckling är i huvudsak 
kommunens bekymmer med att få bukt med 
nettokostnadsutvecklingen. 
 
Mål 3 är inte uppfyllt i och med att verksamheternas 
nettokostnader upptar 96,7 % av skatteintäkterna och 
det statliga utjämningsbidraget. 
 
Mål 4 är inte uppfyllt i och med att resultatet är 
negativt.  
 
Mål 5 är uppfyllt i och med att alla skattefinansierade 
investeringar på 31,0 Mkr har finansierats med egna 
medel.  
 
Mål 6 är uppfyllt i och med att låneskulden har 
amorterats med 1,0 Mkr under 2008. 
 
Mål 7 är inte uppfyllt i och med att soliditeten för 
2008 ligger på 59,4 %. 
 
När det gäller utfallet av god ekonomisk hushållning 
för 2008 har Åmåls kommun uppfyllt två av de sju 
finansiella målen. Föregående år hade kommunen ett 
bättre utfall i och med att fem av sju finansiella mål 
var uppfyllda. 
 
RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS 
 
Kommunens resultat påverkas av ett antal faktorer. En 
känslighetsanalys visar hur en förändring i ett antal 
parametrar genererar följande approximativa påföljd: 
 

Händelse/Förändring Kostnad/Intäkt*

Löneökning 1% 5.5 Mkr

Inflation 1% 2 Mkr

Skattesats 10 öre 2 - 3 Mkr

Invånare 100 pers. 4.3 Mkr

* Beräknad på årsbasis
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FRAMTIDSBEDÖMNING 
 
Framtidens målstyrning och uppföljning 
Syftet med en målstyrning är att bredda kommunens 
styrsystem och tydliggöra samband som har betydelse 
för kommunens utveckling. Detta skapar 
förutsättningar till en ökad effektivitet i verksamheten 
där vi inte bara ”gör saker rätt” utan även ”gör rätt 
saker”. 
 
Fullmäktige har under året antagit en strategisk plan 
och ett intensivt arbete pågår inom Åmåls kommun 
med utveckling av målstyrning och nyckeltal jämte 
dess uppföljning och styrning. En förenad process för 
planering, prognos och utfall och utgår från 
mandatperiodens strategiska plan – ”vi skall bli fler”.  
 
Redovisning av mål, läge och resultat för både 
verksamhet och ekonomi ska ha enhetlig struktur för 
dokumentation och presentation. 2009 är första året 
som den nya modellen nyttjas och det ligger i sakens 
natur att såväl perspektiv som mål kommer att behöva 
revideras och utvecklas över tiden. 
 
Ekonomisk utveckling 
Åmål har under de senaste åren haft god kontroll över 
sin ekonomiska utveckling. Just nu upplever vi en 
mycket ansträngd ekonomi. Därför är det av helt 
avgörande betydelse för kommunens ekonomi hur de 
olika verksamheternas nettokostnader förhåller sig till 
utvecklingen av skatteintäkterna och utjämnings-
bidraget. En aktiv styrning, där ekonomin hela tiden 
ställs mot de ökande verksamhetsbehoven, är av 
yttersta vikt. 
 
En vikande befolkningsutveckling tillsammans med 
en hög arbetslöshet ställt mot oförändrat omfång av 
dagens kommunala verksamheter är en omöjlig 
kombination. 
 
I en kraftigt ansträngd ekonomi är det än mer 
angeläget att genomlysa verksamheternas 
förpliktelser och kapaciteter, kontrollera resurs-
förbrukningen och inköpsprocesser samt tillvara-
tagande av teknisk utveckling. Fokus och 
prioritering är även centralt för strategier för 
utveckling och tillväxt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Skillnaden mellan strategi och taktik är den tidsperiod 
som de berör. Strategi är en långsiktig planering och 
ett övergripande mål, taktik är korta tillfälliga insatser 
för att uppnå de strategiska målen 
 
Långsiktig fokus är viktigt. Strategier för hur den 
växande pensionsskulden ska finansieras, hur 
finansiering för deponi av Östby miljöstation ska 
hanteras och vilka framtida satsningar som skall 
prioriteras. Utöver behov av finansieringsbeslut 
tillkommer framtidens utmaningar från ökat krav på 
kommunal service, ofinansierade överbryggningar 
från stat och landsting till kommunal verksamhet.  
 
Framtiden är inte som den har varit. 
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RESULTATRÄKNING 
 
 
  
 

Tkr BOKSLUT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE
2008 2008 2007 mot budget

Verksamhetens intäkter Not 1 192 140 189 296 195 252 2 844
Verksamhetens kostnader Not 2 -776 371 -773 227 -748 251 -3 144
Avskrivningar Not 3 -22 716 -23 832 -21 143 1 116
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -606 947 -607 763 -574 142 816

Skatteintäkter Not 4 459 866 464 290 430 453 -4 424
Statliga utjämningsbidrag Not 5 142 863 143 197 142 144 -334
Finansiella intäkter Not 6 4 031 3 800 3 540 231
Finansiella kostnader Not 7 -2 790 -2 500 -1 722 -290
RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER -2 977 1 024 273 -4 001

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT Not 24 -2 977 1 024 273 -4 001
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BALANSRÄKNING  
 
 

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2008 2007
Materiella anläggningstillgångar
* Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 230 884 220 105
* Maskiner och inventarier Not 9 43 232 43 084
Finansiella anläggningstillgångar Not 10 92 578 92 795
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 366 694 355 984

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd och Lager Not 11 485 448
Fordringar Not 12 41 809 42 304
Kassa och Bank Not 13 2 671 7 850
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 44 965 50 602

SUMMA TILLGÅNGAR 411 659 406 586

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 247 475 247 489
Ianspråktagande av Eget kapital 0 -287
Årets resultat -2 977 273
EGET KAPITAL Not 14 244 498 247 475

AVSÄTTNINGAR
Pensioner Not 15 6 936 8 236

SKULDER
Långfristiga skulder Not 16 50 000 51 000
Kortfristiga skulder Not 17 110 225 99 875

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR och SKULDER 411 659 406 586

PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER 
* Borgensåtagande Not 18 486 015 429 337
* Pensionsförpliktelser Not 19 350 463 351 491
* Förvaltade fonder 4 326 4 161
* Outnyttjad kontokredit 20 000 20 000
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FINANSIERINGSANALYS  
 

LÖPANDE VERKSAMHET 2008 2007
Verksamhetens intäkter 192 140 195 252
Verksamhetens kostnader -776 371 -748 251
Justering för avsättning pensionsskuld Not 20 -1 300 -1 035
Övriga justeringsposter Not 21 0 -345
Verksamhetens nettokostnader -585 531 -554 379
Skatteintäkt, fastighetsavgift och statliga utjämningsbidrag 602 729 572 597
Finansiella intäkter 4 031 3 540
Finansiella kostnader -2 790 -1 722
Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 18 439 20 036

Rörelsekapitalets förändring
Ökning(-) /Minskning (+) av förråd -37 60
Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar 495 -5 922
Minskning(-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder 10 350 -10 375
Förändring av rörelsekapital 10 808 -16 237

Verksamhetsnetto 29 247 3 799

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringar -32 733 -43 549
Investeringsbidrag 1 310 321
Anslutningsavgifter 582 947
Försäljning av anläggningstillgångar Not 22 88 670
Förvärv av anläggningstillgångar Not 23 -2 890 -250
Investeringsnetto -33 643 -41 861

FINANSIERING
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar -2 713 -500
Minskning av långfristiga fordringar 2 930 2 930
Upplåning
Långfristig upplåning 0 25 000
Amortering och inlösen av lån -1 000 -1 000
Finansieringsnetto -783 26 430

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -5 179 -11 632

Likvida medel vid årets början 7 850 19 482
Likvida medel vid årets slut 2 671 7 850

-5 179 -11 632
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Not 1 Not 8
Verksamhetens externa intäkter 2008 2007 Mark, byggnader och tekniska anl. 2008 2007
Försäljningsmedel 2 804 3 049 IB 220 105 201 328
Taxor och avgifter 62 045 59 373 Årets investeringar 19 699 30 283
Hyror och arrenden 20 372 20 032 239 804 231 611
Bidrag 53 000 66 695 Tillkommande poster:
Fsg verksamhet och entreprenad 48 382 43 858 Anskaffning fastigheter 2 890 250
Övriga intäkter 5 537 2 245 Avgående poster:
Summa 192 140 195 252 Bokfört värde sålda fastigheter -88 -611

Avskrivningar -11 722 -11 145
Not 2 Nedskrivningar 0 0
Verksamhetens externa kostnader 2008 2007 Utgående balans 230 884 220 105
Personalkostnader 543 255 520 202 Specifikation fastigheter:
Material 29 908 31 546 Markreserv 12 165 9 555
Hyror 55 641 55 354 Verksamhetsfastigheter 15 279 15 295
Köpta tjänster 94 032 93 012 Fastigheter för affärsverksamhet 75 629 71 850
Bidrag 36 001 31 821 Publika fastigheter 107 899 102 680
Övriga kostnader 17 534 16 316 Fastigheter för annan verksamhet 19 912 20 725
Summa 776 371 748 251 Summa 230 884 220 105

Not 3 Not 9
Avskrivningar 2008 2007 Maskiner, inventarier 2008 2007
Mark, byggnader och tekniska anl. 11 722 11 144 IB 43 084 41 086
Inventarier 10 994 9 999 Anskaffning 11 142 11 997
Summa 22 716 21 143 Summa 54 226 53 083

Avgående poster:
Not 4 Avskrivning -10 994 -9 999
Skatteintäkter 2008 2007 Utgående balans 43 232 43 084
Kommunalskatt 447 137 424 681 Specifikation inventarier:
Fastighetsavgift 16 576 0 Maskiner 27 135
Definitiv slutavräkning -3 847 5 772 Inventarier 36 079 34 951
Summa 459 866 430 453 Byggnadsinventarier 0 4

Bilar och andra transportmedel 6 486 7 404
Not 5 Konst 522 410
Statliga utjämningsbidrag 2008 2007 Övriga maskiner och inventarier 118 180
Inkomstutjämningsbidrag 111 107 103 710 Summa 43 232 43 084
Strukturbidrag 3 733 3 773
Regleringsbidrag 0 11 641 Not 10
Kostnadsutjämningsbidrag 21 752 14 735 Finansiella anläggningstillgångar 2008 2007
Bidrag för LSS-utjämningen 12 043 8 285 Aktier 38 020 35 307
Regleringsavgift -5 771 0 Långfristiga fordringar 1 900 1 900
Summa 142 863 142 144 Långfristig fordran koncernföretag 52 658 55 588

Summa 92 578 92 795
Not 6
Finansiella intäkter 2008 2007 Not 11 2008 2007
Ränteintäkter 2 897 2 477 Förråd och lager 485 448
Övriga finansiella intäkter 1 134 1 063 Summa 485 448
Summa 4 031 3 540

Not 12
Not 7 Fordringar varav kundfordr. 2008 2007
Finansiella kostnader 2008 2007 Diverse avgifter 7 528 8 441
Räntekostnader 2 210 1403 Äldreomsorgsavgifter 2 204 2 217
Ränta på pensionsavsättning 293 319 Barnomsorgsavgifter 220 283
Övriga finansiella kostnader 287 0 Konsumtionsavgifter 3 342 3 192
Summa 2 790 1 722 Hyresavgifter 0 10

Övrigt 598 1 547
Delsumma 13 892 15 690
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Not 12 forts. Not 18
Förutbetalda kostnader och 2008 2007 Borgensförbindelser 2008 2007
upplupna intäkter ÅKAB 424 924 424 924
Förutbetalda kostnader 16 187 16 692 ÅNAB 56 840 0
Upplupna skatteintäkter 6 678 0 Ånimskogs Bygdegårdsförening 2 032 2 250
Övriga interimsfordringar 5 052 9 922 Fengersfors Folkets hus 1 425 1 500
Delsumma 27 917 26 614 SBAB 372
Summa 41 809 42 304 Åmåls Skidcenter 250

Åmåls Tennisklubb 102 102
Not 13 BKN 70 561
Kassa och bank 2008 2007 Summa 486 015 429 337
Kassa 10 18
Plusgiro 33 962 Not 19
Bank 2 628 6 870 Pensionsförpliktelser  2008 2007
Summa 2 671 7 850 Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 350 463 351 491

Summa 350 463 351 491
Not 14
Eget Kapital 2008 2007 Not 20 2008 2007
IB 247 475 247 489 Justering för avsättning 
Ianspråktagande av Eget Kapital 0 -287 till pensionsskuld 1 046 1 152
Årets resultat -2 977 273 Pensionsskuld Minskn.(+) Ökning ( -) 254 202
Summa 244 498 247 475 Löneskatt pensionsskuld -319

Ränteuppräkning pensionsskuld   1 300 1 035
Not 15 Summa
Avsättningar 2008 2007
Avsättningar pensioner 5 582 6 628 Not 21 2008 2007
Avsättning löneskatt 1 354 1 608 Övriga justeringsposter 0 -58
Summa 6 936 8 236 Reavinst vid fastighetsförsäljning 0 -287

Ianspråktagande av Eget Kapital 0 -345
Not 16 Summa
Långfristiga skulder 2008 2007
Lån i banker och låneinstitut 50 000 51 000 Not 22 2008
Summa 50 000 51 000 Försäljning anläggningstillgångar 7

Del av Åmål Södergården 1:24 6
Not 17 Del av Åmåls Nygård 1:62 12
Kortfristiga skulder 2008 2007 Del av Åmåls Nygård 1:1 20
Leverantörsskulder 22 341 19 990 Del av Åmåls Nygård 1:1 43
Moms och särskilda punktskatter -514 128 De av Åmål 4:1 88
Personalens skatter, avgifter -30 -18 Summa
Skulder till staten 0 352
Övriga kortfristiga skulder 643 2 091 Not 23 2008
Upplupna löner 4 071 3 459 Förvärv anläggningstillgångar 2 800
Upplupna semesterlöner och soc avg 30 253 29 562 Åmål Stora Berga 1:56 - Vänersvik 90
Upplupna räntekostnader 166 145 Åmål Knarrbyn 1:16 2 890
Upplupen pensionskostnad individ. del 15 858 13 982 Summa
Förutbetalda skatteintäkter 3 052 -7 228
Övriga interimsskulder 34 385 37 412 Not 24 2008 2007
Summa 110 225 99 875 Årets resultat

Avstämning av balanskravet -2 977 273
Årets resultat enligt resultaträkning 0 -58
Avgår realisationsvinster -2 977 215
Justerat resultat
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VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET 
 
 
Lag om allmänna vattentjänster (LAV) syftar till att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang,         
om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. I anslutning till den nya lagen har Svenskt 
Vatten, som är VA-verkens branschorganisation tagit fram riktlinjer för hur lagen skall tillämpas och hur redovisningen 
bör utformas.  
 
Bland de viktigare nyheterna i det nya regelverket från 2007 märks:  
- VA-verksamheten skall årligen redovisas i en särskild resultat- och balansräkning som skall hållas tillgänglig för 
brukarna.  
- Eventuella överskott får fonderas i en resultatutjämningsfond som återförs inom tre år eller avsättas för planerade 
investeringar. 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATRÄKNING
BOKSLUT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE

Tkr 2008 2008 2007 mot budget

Verksamhetens intäkter Not 1 21 244 21 711 21 137 -467
Verksamhetens kostnader Not 2 -17 530 -17 862 -17 946 332
Avskrivningar Not 3 -1 575 -1 618 -1 361 43
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 2 139 2 231 1 830 -92

Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader Not 4 -2 231 -2 231 -1 897 0
RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER -92 0 -67 -92

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT -92 0 -67 -92
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VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET 
 
 
 

BALANSRÄKNING
BOKSLUT BOKSLUT

TILLGÅNGAR 2008 2007

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
* Mark, byggnader och tekniska anl. Not 5 51 082 49 971
* Maskiner och inventarier Not 6 315 324
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 51 397 50 295

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar Not 7 2 377 2 305
Kassa och Bank 1 904 0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 281 2 305

SUMMA TILLGÅNGAR 55 678 52 600

EGET KAPITAL och SKULDER

INGÅENDE EGET KAPITAL 31 141 31 208
Årets resultat -92 -67
EGET KAPITAL 31 049 31 141

SKULDER
Långfristiga skulder Not 8 23 001 20 324
Kortfristiga skulder Not 9 1 628 1 135
SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER 55 678 52 600
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VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET 
NOTFÖRTECKNING 

 
 
 

Not 1 Not 5
Verksamhetens externa intäkter 2008 2007 Mark, byggnader och tekniska anl. 2008 2007
Taxor och avgifter 21 097 20 360 IB 49 971 42 559
Fsg verksamhet och entreprenad 147 777 Avskrivning -1 533 -1 332
Summa 21 244 21 137 Investering 2 644 8 744

Summa 51 082 49 971
Not 2
Verksamhetens externa kostnader 2008 2007 Not 6
Personalkostnader 4 333 3 871 Maskiner och inventarier 2008 2007
Material 3 023 3 323 IB 324 222
Hyror 414 325 Avskrivning -41 -28
Köpta tjänster 7 172 8 572 Investering 32 130
Övriga kostnader 2 588 1 855 Summa 315 324
Summa 17 530 17 946

Not 7
Not 3 Fordringar 2008 2007
Avskrivningar 2008 2007 Abonnentavgifter 2 377 2 305
Mark, byggnader och tekniska anl. 1 533 1 332 Summa 2 377 2 305
Inventarier 42 29
Summa 1 575 1 361 Not 8

Långfristiga skulder 2008 2007
Not 4 Lån i banker och kreditinstitut 23 001 20 324
Finansiella kostnader 2008 2007 Summa 23 001 20 324
Internränta 2 231 1 897
Summa 2 231 1 897 Not 9

Kortfristiga skulder 2008 2007
Leverantörsskulder 1 628 1 135
Summa 1 628 1 135
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Inriktningen på Åmåls kommuns personalpolitik är 
att vara en del det kommunövergripande målet om 
att ”vi skall bli fler”. Under 2009 kommer det ar-
betas fram effektmål utifrån ett antal framgångs-
faktorer. Dessa effektmål visar på om utvecklingen 
går i rätt riktning.  
 
Informationen till denna personalekonomiska redo-
visning är hämtad ur personal- och ekonomisyste-
men. Den statistik och de bearbetningar som redo-
visas avser förhållandet per den 31 december 2008. 
Definitionerna baseras på Sveriges Kommuner och 
Landstings rekommendationer. 
 
Med anställda menas tillsvidareanställda med 
månadslön (=fast anställda). Med visstidsanställd 
menas personer med månadslön (fr.o.m.-t o m). 
 
Förvaltning = 
Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) 
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) 
Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) 
 
1. Antal årsarbetare  
 
Nedan redovisas totalt antal årsarbetare i 
kommunen de senaste åren. Totalt sett har kommun 
haft 1 313 årsarbetare. Det totala antalet tillsvidare- 
och visstidsanställda har varit 1 550.  
 
   2008 2007 2006 
Antal årsarbetare   1 313 1 322 1 319 
Antal tillsvidareanställda   1 280   1 265   1 266 
Antal visstidsanställda   270 298 310 
Totalt   1 550 1 563 1 576 
 
Minskningen av antalet årsarbetare beror huvud-
sakligen på nedläggningar av bygdeskolor, ned-
dragningar inom barnomsorgen. Att antalet tillsvi-
dareanställda trots allt ökar beror på att ett antal 
visstidsanställda personer blev konverterade till 
tillsvidareanställningar enligt LAS men också att ett 
nytt LSS-gruppboende startades upp under 2008. 
 
2.  Fördelning män – kvinnor, tillsvidare/visstid  
 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Kvinnor, tillsvidare 41 119 312 574 1046 
Män, tillsvidare 14 71 108 41 234 
Kvinnor, visstid 16 17 48 146 227 
Män, visstid 3 10 15 15 43 
Totalt antal  74 217 483 776 1 550 
 
Ovan redovisas antalet anställda kvinnor respektive 
män per förvaltning i Åmåls kommun. Majoriteten 
av Åmåls kommuns anställda är kvinnor, 82,1%.  
 
 
 
 
 

 
 
3.  Fördelning heltid – deltid, tillsvidare/visstid  
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Heltid, tillsvidare 48 130 367 168 713 
Deltid, tillsvidare  7 60 53 447 567 
Heltid, visstid 12 9 34 31 86 
Deltid, visstid 7 18 29 130 184 
Totalt antal 74 217 483 776 1 550 
      
Procentuellt sett finns flest heltider inom barn- och 
utbildningsförvaltningen, 87,4% och minst finns 
inom vård- och omsorgsförvaltningen, 27,3%.  
 
Det är främst männen som arbetar heltid och kvin-
norna som arbetar deltid. Av männen arbetar 81,8% 
heltid och av kvinnorna arbetar 50,2% heltid. Jäm-
fört med 2007 har männens procentuella andel 
sjunkit från 83,6% till 81,8% och kvinnornas pro-
centuella andel har ökat från 49,7% till 50,2%. 
Under 2009 kommer en kommunövergripande 
personalpool att utredas delvis för att kunna möj-
liggöra att fler personer kan få en heltid. 
 
4. Åldersstruktur, kvinnor - män   
(Tillsvidareanställda med månadslön) 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Medelålder kvinnor 51,0 49,6 47,7 44,9 46,5 
Medelålder män 49,0 50,5 49,3 42,6 48,5 
Total medelålder 50,5 49,9 48,1 44,7 46,8 
 
Medelålder för tillsvidareanställda 2008 har mins-
kat till 46,8 år. Motsvarande siffra för 2007 var 47,2 
år. När det gäller åldersstrukturen i kommunen 
framgår att 45,3% av de anställda befinner sig i 
intervallet 50 år och äldre. Konsekvensen av denna 
åldersstruktur är att kommunen kommer att få ett 
mycket stort rekryteringsbehov framöver. Inom 15 
år har 631 personer uppnått pensionsålder.  
 
5. Frånvaro av total arbetstid (procent) 
(Tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Sjukledighet 4,06 3,95 5,15 7,24 5,97 
Barnledighet 0,47 1,52 4,27 4,18 3,67 
Semesterledighet 9,66 7,44 4,24 7,62 6,61 
Övrig ledighet 2,09 2,42 4,23 2,58 3,06 
Total frånvaro 16,28 15,33 17,89 21,61 19,31 
Nettoarbetstid 83,72 84,67 82,11 78,38 80,69 
 
Av den totala överenskomna arbetstiden är netto-
arbetstiden 80,69%, vilket är en ökning från 
79,55% jämfört med 2007. En bidragande orsak till 
den ökade nettoarbetstiden är att sjukledigheten har 
minskat i kommunen.  
 
Kvinnornas nettoarbetstid är 79,26%, vilket är en 
ökning från 78,29% 2007. Männens nettoarbetstid 
är 84,45%, vilket är en minskning från 84,71% 
2007. Kvinnornas sjuk-, barnledighet har minskat 
medan den övriga ledigheten har ökat. Männens 
barn-, semester- och övrig ledighet har ökat medan 
sjukledigheten har minskat.  



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 

 23

 
 
6. Långtidssjukfrånvaro – 60 dagar eller mer –   
i förhållande till total sjukfrånvaro (procent) 
(All anställd personal, vilket inkluderar timavlönade och an-
ställda inom avtalsområdena BEA och PAN. Uppdragstagare 
och förtroendevalda ingår inte.) 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Långtidssjuk i % 70,36 45,58 70,39 67,58 65,52 
 
Långtidssjukfrånvaron i förhållande till total sjuk-
frånvaro har minskat totalt sett i kommunen från 
67,27% år 2007 till 65,52% år 2007.  Det kan näm-
nas att sedan 2006 har långtidssjukfrånvaron mins-
kat med nästan 5 % av den totala sjukfrånvaron. 
 
7.  Sjukfrånvaro för kvinnor och män i förhål-
lande till ordinarie arbetstid (procent) 
(All anställd personal, vilket inkluderar timavlönade och 
anställda inom avtalsområdena BEA och PAN. Uppdragstagare 
och förtroendevalda ingår inte.) 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Kvinnor 3,99 4,70 6,13 8,51 7,09 
Män 1,81 2,64 4,31 5,43 3,94 
Totalt 3,40 3,86 5,64 8,22 6,41 
  
Både sjukfrånvaron för män och kvinnor har mins-
kat jämfört år 2007. År 2007 var den totala sjuk-
frånvaron 7,36 % jämfört med år 2008 då den var 
6,41 %. Sjukfrånvaron är dock fortsatt högst för 
kvinnor inom vård- och omsorgsförvaltningen i 
förhållande till ordinarie arbetstid.  
 
8. Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande 
till ordinarie arbetstid (procent)  
(All anställd personal, vilket inkluderar timavlönade och 
anställda inom avtalsområdena BEA och PAN. Uppdragstagare 
och förtroendevalda ingår inte.) 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
-29 år 0,97 2,74 3,31 3,24 3,38 
30-49 år 1,53 4,08 4,60 7,88 5,93 
50 år- 4,90 3,95 6,93 10,59 7,60 
Totalt 3,40 3,86 5,64 8,22 6,41 
 
Även om sjukfrånvaron totalt sett har minskat så 
kan det konstateras att sjukfrånvaron ökar med 
åldern. Tabellen visar att i åldersintervallet 50 år- 
finns den högsta sjukfrånvaron, men även i inter-
vallet 30-49 år är sjukfrånvaron relativt hög.  
 
För närvarande genomförs ett antal hälsoprojekt via 
Kinnekullehälsan, där arbetet inriktas mot att iden-
tifiera anställda som befinner sig i ”riskzonen” för 
framtida sjukfrånvaro. Identifieras dessa personer 
och nödvändiga åtgärder genomförs kan fler perso-
ner förbli friska genom hela arbetslivet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Personalkostnader (tkr) 
 
 2008 2007 2006 
Arvode till förtroendevalda 2 305 2 050 1 084 
Månadsavlönade 263 144 251 718 243 274 
Timavlönade 20 730 20 924 20 691 
Övertid 6 244 5 381 5 135 
OB-tillägg 14 042 13 343 13 501 
Jour och beredskap 2 614 2 424 2 322 
Övriga anställda 8 220 7 333 7 003 
Semesterlön 41 699 38 946 37 762 
Sjuklön 4 210 4 471 4 132 
Sociala avgifter enl. lag 147 468 144 909 139 970 
Pension 39 426 41 837 37 189 
Övrigt 20 822 18 419 19 586 
Total personalkostnad 570 924 551 755 531 649 
 
10. Semesterlöneskuld (tkr) 
 
 2008 2007 2006 
Semesterlöneskuld 30 099 29 562 29 043 
Sparade semesterdagar 23 048 23 547 23 752 
 
Till skillnad från föregående år summeras nu inte 
bara semesterlöneskulden för grupp 1-anställda 
utan alla anställda oavsett anställningsform.  
 
Kommunens semesterlöneskuld består av de se-
mesterdagar som de anställda tjänat in men ännu 
inte tagit ut. 2008 har skulden ökat med 537 tkr.  
 
Den 31 december 2008 fanns 23 048 semesterdagar 
sparade. Det är en minskning med 499 dagar 
jämfört med tidigare år. Att semesterlöneskulden 
ökar beror i stor utsträckning på att lönerna har 
stigit. 
 
11. Preliminär uppehållslöneskuld (tkr) 
  
  2008  2007 2006 
Prel. uppehållslöneskuld 940 958 918 
 
Uppehållslöneskuld är den skuld som kommun har 
till de uppehållsanställda och som består av den 
summa pengar som ska betalas ut under nästkom-
mande sommaruppehåll. Jämfört med föregående år 
var den preliminära uppehållslöneskulden något 
lägre än 2007. 
 
12. Personalomsättning (antal personer) 
(Tillsvidareanställda med månadslön. Extern personalomsättning 
inklusive pensionsavgångar och dödsfall) 
 
 2008 2007 2006 2005 2004 
Antal personer 95 80 74 67 49 
 
 2003 2002 2001 2000 1999 
Antal personer 69 61 39 66 68 
 
Personalomsättningen har ökat med 15 personer 
2008 jämfört med 2007. Av personalomsättningen 
på totalt 95 personer är 35 av dessa personer som 
gått i pension alternativt avlidit. 



ANSVARSOMRÅDE BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE
Tkr mot budget

Kommunfullmäktige m.m. 1 356 1 995 639
Kommunstyrelse 54 092 55 717 1 625
Bygg- och Miljönämnd 1 523 1 597 74
Kulturnämnd 13 690 13 849 159
Barn- och Utbildningsnämnd 177 951 181 152 3 201
Samhällsbyggnadsnämnd 47 024 46 114 -910
Vård- och Omsorgsnämnd 250 805 240 908 -9 897
Gymnasienämnd 60 326 61 199 873
Finansförvaltning 468 5 232 4 764
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 607 235 607 763 528

Skatteintäkter -459 866 -464 290 -4 424
Generella statsbidrag -142 863 -143 197 -334
Finansiella intäkter -4 031 -3 800 231
Finansiella kostnader 2 502 2 500 -2
RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 2 977 -1 024 -4 001

Kommentarer till större budgetavvikelser återfinnes under respektive nämnds egna redogörelser
över 2008 års verksamhet.
Dessutom finns en redogörelse för större budgetavvikelser i förvaltningsberättelsen på sidan 5.
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INVESTERINGSREDOVISNING 
 
 
 

ANSVARSOMRÅDE BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE
Tkr mot budget

Kommunstyrelse
Kommunstyrelse 177 321 144
Kanslienhet 39 78 39
Ekonomienhet 57 179 122
Personalenhet 0 122 122
Räddningsenhet 278 3 265 2 987
IT-enhet 339 600 261
Vuxenutbildningsenhet 313 350 37
Summa Kommunstyrelsen 1 203 4 915 3 712

Kulturnämnd
Kulturhus 180 231 51
Ungdomshus 57 100 43
Enheten Kulturskola 189 202 13
Summa Kulturnämnd 426 533 107

Barn- och Utbildningsnämnd
Barn- och Utbildningsförvaltning 360 420 60
Enheten Förskoleverksamhet 221 226 5
Enheten Grundskola 505 529 24
Södra Skolan 126 149 23
Rösparken 75 80 5
Kristinebersgsskolan 366 585 219
Landsbygden 49 60 11
Västermalmsskolan 0 39 39
Resursenhet 0 80 80
Summa Barn- och Utbildniningsnämnd 1 702 2 168 466

Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadskansli 812 815 3
Städenhet 113 60 -53
Fastighetsenhet SHB 1 087 456 -631
Park och Idrott 7 366 4 025 -3 341
Gator och förråd 6 909 8 425 1 516
Vatten och avloppshantering 3 260 7 075 3 815
Camping, motion och rekreation 1 641 2 430 789
Avfallshantering 3 497 3 500 3
Summa Samhällsbyggnadsnämnd 24 685 26 786 2 101
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INVESTERINGSREDOVISNING 
 
 

ANSVARSOMRÅDE BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE
Tkr mot budget

Vård- och Omsorgsnämnd
Vård- och Omsorgsförvaltning 836 798 -38
Verksamhetsområde 1, Stödresurs 500 1 302 802
Verksamhetsområde 2, Solsäter 51 134 83
Verksamhetsområde 3, Åmålsgården 62 147 85
Verksamhetsområde 4, Ekbacken A-D 0 18 18
Verksamhetsområde 5, Illern 107 128 21
Verksamhetsområde 6, LSS-enhet 69 567 498
Adolfsberg 42 42 0
Summa Vård- och Omsorgsnämnd 1 667 3 136 1 469

Gymnasienämnd
Enheten Gymnasieskola/särskola 3 050 3 100 50
Summa Gymnasienämnd 3 050 3 100 50

Summa bruttoinvestering 32 733 40 638 7 905

Investeringsbidrag
Anslutningsavgifter VA -583
Investeringsbidrag -1 310
Summa Investeringsbidrag -1 893

Summa nettoinvesteringar 30 840

Försäljning fastigheter -88
Färvärv fastigheter 2 890

Investeringsredovisningen är en specifikation till posten nettoinvesteringar i finansieringsanalysen.
En specifikation över försäljning/förvärv av fastigheter återfinnes under not 22 och 23 på sid 18.
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Ordförande: Kurt Svensson (c) 
Tf kommunchef: Jeanette Lämmel 
 
Kommunstyrelsen (KS) består av elva ledamöter 
och är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den leder och samordnar 
planeringen av kommunens ekonomi och 
verksamhet. KS är även Krisledningsnämnd och 
Räddningsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen leder kommunens övergripande 
verksamheter enligt kommunfullmäktiges riktlinjer 
och övriga styrdokument. KS ska ha uppsikt över 
nämnders och kommunala organs verksamhet, över 
de kommunala bolagens verksamhet samt över de 
kommunalförbund och andra samordningsförbunds 
verksamhet. KS har ett arbetsutskott, tillika 
budgetberedning, och ett personalutskott. 

Måluppfyllelse 
Vi har en övergripande vision som innebär att ”Vi 
skall bli fler”. Kommunstyrelsen kommer att arbeta 
utefter detta mål under året tillsammans med 
verksamhetsplan.  
Kommunstyrelsen följer också kommunens 
organisation och verkar fortlöpande för utveckling 
och anpassning. Just nu pågår en 
kommunövergripande organisationsöversyn. 
 
Samverkan pågår i fler sammanhang. Vi är 
engagerade i ett flertal projekt på nationell nivå 
men även med de övriga Dalslandskommunerna 
och de fjorton kommunerna i Fyrbodal. 

Personalutveckling 
En stor satsning under året har varit att utbilda 
politiker, lönesättandechefer, medarbetare och 
fackliga företrädare i verksamhetsutvecklande 
lönesättning. En mer detaljerad sammanställning 
framgår av personalekonomiska redovisningen. 
 
 
 
 

 
 

 

Ekonomi 
Vid avstämning av det ekonomiska utfallet för 2008 
redovisar Kommunstyrelsen ett överskott på 
1 625Tkr. 
Ekonomienheten stod för det största överskottet. 
Enheten ansvarar för, utöver ekonomin, försäk-
ringskostnader, lönebidrag och förbundsavgifter. 
Överskottet genererades från alla av ovan nämnda 
verksamheter. 
Personalenheten visade ett litet överskott beroende 
främst på ej upparbetad anslag för  rehabverk-
samhet och personalvårdande åtgärder. 
Även Räddningstjänsten visade ett litet överskott 
beroende bl. a främst på tjänstledighet. 
I motsats lämnade kanslienheten året med ett 
underskott och förklaras till stor del av avgångs-
vederlag till kommunchef.  

Framtiden 
”Vi ska bli fler” är den övergripande rubriken på 
den nyligen antagna strategiska planen som 
kommunfullmäktige beslutade om den 29 oktober 
2008. 
Denna plan är ett resultat av en givande dialog och 
ett givande samarbete mellan politiker och 
tjänstemän. 
Perspektiven och de strategiska målen beskriver 
”Vad vi gör” och framgångsfaktorerna och dess 
indikatorer beskriver ”Hur vi gör”. 
 
Strategiska planen innehåller följande perspektiv:  
 

• Det första perspektivet kund/medborgare 
hämtas ifrån att allt vi gör i kommunal 
verksamhet är till för medborgare/kund 
och där medborgarna uppfattas som 
uppdragsgivare. 

 
 

 
 
 
 
 
 

tkr 2008 2007
Intäkter 15 350 24 463
Kostnader -67 190 -70 784
Kapitaltjänstkostnader -2 252 -5 042
Nettokostnader -54 092 -51 363
Kommunbidrag 55 717 55 815
Årets resultat          1 625 4 452

Resultaträkning KOMMUNSTYRELSEN Fördelning av kostnader

Personal

Material, 
bidrag, 
tjänster

Kapitaltjänst- 
kostnader 
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• Det andra perspektivet utveckling 

fokuserar på framtid, expansion och att 
vara omvärldsorienterad, samt att skapa en 
arena där utbildning och näringsliv 
utvecklas i nära samarbete. Perspektivet 
avser att visa på fokus avseende tillväxt 
och samtidigt bevara och utveckla 
närmiljöns möjligheter för våra 
medborgare.  

 
• Det tredje perspektivet styrning-/ledning 

syftar till politikens ansvar för 
prioriteringar och tjänstemännens ansvar 
för verksamheten. Noggrannhet i 
verkställande och utvärdering möjliggör 
för framtida satsningar. 

 
 
Det är viktigt att Åmåls kommun har en strategisk 
plan. Den av kommunfullmäktige nu antagna 
strategiska planen anger vilken fokus och 
färdriktning som vi ska ha.  
Det innebär att våra nämnder och förvaltningarna i 
sin tur kan omsätta den till sin verksamhet. 
I nästa led är det enheterna som därefter kan 
omsätta den till sin verksamhet och till syvende och 
sist så är det individen – alltså var och en av oss – 
som kan omsätta den till vår vardag och fundera 
över på vilket sätt vi kan vara med och bidra genom 
vår arbetsinsats till att målen för vår verksamhet 
uppfylls.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettokostnader per 
verksamhet KS (kkr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

Faktaruta 
Räddningstjänst (antal)

Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

Kommunstyrelsen, Pou 6 925 7 440 6 422 6 713 Bränder 45 37 35
Administrativ enhet 9 343 8 733 4 903 4 918 Tillsyn LSO & LBE 47 11 0
Fastighetsenhet 0 0 4 122 3 993 Trafikolyckor 25 25 27
Ekonomienhet 8 961 10 348 8 589 7 572 Insatser farilgt gods 7 6 9
Personalenhet 9 291 9 650 7 776 7 780 Larm 172 156 181
Kanslienhet 0 0 1 816 1 668
Räddningsenhet 8 016 8 272 7 236 7 865
IT- GIS enhet 1 264 1 267 1 050 1 058
Vuxenutbildning (from 2007) 10 292 10 008 9 449 0

Summa 54 092 55 718 51 363 41 567



BYGG- & MILJÖNÄMNDEN 
 
Ordförande: Sven Martinsson (c ) 
Miljöchef: Dan Gunnardo 
 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
inom plan- och byggnadsväsendet.  
Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt 
bl.a; miljöbalken, plan- och bygglagen, 
livsmedelslagen och djurskyddslagen.  
 
ENHETEN MILJÖKONTORET 
 
Måluppfyllelse 
Personalomsättning, långtidssjukskrivning samt 
föräldraledighet under året har medfört att 
miljökontoret under perioder inte haft full 
bemanning. Detta har medfört att tillsynsplanen för 
2008 inte har kunnat följas fullt ut och att 
omprioriteringar varit nödvändiga.   
 
Miljökvalitetsmålen; Bara naturlig försurning, 
Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. 
Arbetet har endast delvis utförts i enligt med 
tillsynsplanen. Kontoret har medverkat i 
utredningsgrupp avseende kommunens fordons-
park. Kommunens medverkan i programmet 
Uthållig Kommun har påbörjats. 
Miljökvalitetsmålen; Ett rikt odlingslandskap, 
Levande skogar och Myllrande våtmarker. 
Området har inte prioriterats vilket medfört att 
endast begränsade uppgifter genomförts.   
Miljökvalitetsmålen; Grundvatten av god kvalitet, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag. 
Tillsynsplanen har i huvudsak efterlevts. 
Kartläggning av äldre befintliga avlopp påbörjades 
under året. Kontoret har medverkat i arbetet med 
Norra Viken.  
Miljökvalitetsmålen; Giftfri miljö och God bebyggd 

tkr 2008 2007
Intäkter 908 969
Kostnader -2 431 -2 307
Kapitaltjänstkostnader 0 0
Nettokostnader -1 523 -1 338
Kommunbidrag 1 597 1 472
Årets resultat          74 134

Resultaträkning Bygg- & Miljönämnden Fördelning av kostnader

Personal

Material, 
bidrag, 
tjänster 

Kostnader

miljö. 
Arbete med tillsyn och prövning av B- och C-
anläggningar samt arbete med förorenad mark har 
prioriterats och i huvudsak utförts enligt plan. 
Avseende inomhusmiljöfrågor har inkommande 
ärenden prioriterats.  
Målen; En god djurmiljö och Säkra livsmedel 
Genom omprioriteringar under året har livs-
medelstillsynen utförts i huvudsak enligt tillsyns-
planen. Djurskyddstillsynen har endast delvis 
utförts enligt plan p.g.a långtidssjukskrivning.  
 
 

Viktiga händelser 
• Programmet Uthållig Kommun startar. 
• Ansvaret för djurskyddstillsynen övergår från 

kommunen till länsstyrelsen fr.o.m. 2009.  
• Ny riskbaserad taxa för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken togs fram. 
• Kalkning och kalkningsupphandling har utförts 

enligt upprättat kalkningsprogram. 
• Rekrytering av livsmedelsinspektör tillsammans 

med Dalslands miljökontor påbörjades under året. 
• Kartläggning av äldre befintliga avlopp 

påbörjades (området kring Norra Viken 
prioriterades under 2008). 

• Värdering och prioritering av de nationella och 
regionala miljömålen ur ett Dalslandsperspektiv 
utfördes. 

 
Ekonomi 
Nämnden redovisar ett överskott för 2008 på 74 
Tkr. Överskottet förklaras till stor del av 
miljökontoret inte har haft full bemanning under 
året. 
 
Personalutveckling 
Medarbetar-/lönesamtal har hållits med samtliga 
fast anställda under 2008. APT-träffar har hållits 
vid 12 tillfällen under 2008. Miljökontorets 
personal har deltagit i samhällsbyggnadsförvalt-
ningens friskvårdsarbete. 
 
Framtiden 
Nämnden bedömer att miljöfrågorna kommer att få 
ökad betydelse i framtiden samt att komplexiteten 
hos dessa frågor kommer att öka. Förflyttningen av 
ansvaret för djurskyddstillsynen till länsstyrelsen 
innebär att kontorets resurser för detta ändamål kan 
användas för eftersatta områden samt områden där 
tillsynsbehovet ökat under senare år.  
Inrättandet av en gemensam tjänst för livsmedels-
tillsyn tillsammans med de övriga Dalslands-
kommunerna innebär att detta samarbete fördjupas. 
Även om nämndens samlade resurser fortfarande 
kommer att vara mindre än det behov som 
redovisades i nämndens resursbehovsutredning 
2004, så ser möjligheterna att utveckla nämndens 
miljöarbete bättre ut 2009 än de gjorde 2008.   
Viktiga verktyg i ett sådant utvecklingsarbete 
kommer även framgent vara samverkan med andra 
kommuner samt en ökad avgiftsfinansiering av 
verksamheten.  
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KULTURNÄMNDEN 
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Ordförande: Lisbeth Karlsson (c) 
Förvaltningschef: Tommy Jingfors 
Föredragande: Stefan Jacobson, kulturchef 
 
Kulturnämnden tillhör Samhällsbyggnads-
förvaltningen och nämndens kansli finns i 
Kulturhuset. Kulturnämndens ansvarsområde 
omfattar Kulturhuset, Kulturskolan och 
Ungdomshuset. I Kulturhuset finns bibliotek, arkiv 
och konsthall. Kulturskolan bedriver frivillig 
musikundervisning, projektverksamhet inom 
musikproduktion och teater, samt kulturprogram 
för barn och ungdomar. Ungdomsgården Huset 
bedriver öppen verksamhet för alla ungdomar 
mellan 13-20 år. 
 

Resultaträkning
tkr 2008 2007
Intäkter 1 344 1 001
Kostnader -14 777 -11 453
Kapitaltjänstkostnader -257 -227
Nettokostnader -13 690 -10 679
Kommunbidrag 13 849 10 516
Årets resultat          159 -163

Fördelning av kostnader

Personal

Material, 
bidrag, 
tjänster

Kapitaltjänst- 
kostnader 

Måluppfyllelse 
Inom Kulturnämndens ansvarsområde finns tre 
enheter. Utvärdering och uppföljning av 
verksamhetens resultat sker fortlöpande. 
 
Personalutveckling 
Personalen har genomgått fortbildningar genom 
deltagande i yrkesspecifika kurser och nätverk. 
 
Ekonomi 
Kulturnämndens verksamhetsområden uppvisar 
sammantaget på ett överskott på 159 Tkr för 2008. 
 
Viktiga händelser 
Åmål kännetecknas av stor aktivitet och variation i 
kulturutbudet. Åmåls Bluesfestival är sammantaget 
den mest uppmärksammade och för kommunen 
mest betydelsefulla evenemanget vad gäller 
omfattning och antalet besökare. 
Gränslös Kulturfestival och Ljusfesten är också 
exempel på initiativförmåga och kreativitet att 
skapa upplevelser för både Åmålsboende och 
besökare. Kulturnämnden ser sådana kulturyttringar 
som grunden för den lokala kulturutvecklingen. 
Kulturnämnden i Åmål utsåg rockgruppen Kid 
Down till 2008 års kulturstipendiater i Åmåls 
kommun. Kulturpriset delas numera ut i samband 
med det officiella firandet av Nationaldagen. 
 
Åmål deltar i ett tvåårigt Fyrbodalsprojekt om 
Konst i offentlig miljö och en lokal 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats.  
Biblioteken är den institution som allmänheten har 
högst förtroende för. Det visar SOM-institutets 
biblioteksmätning som presenterades i april.  

 
 
Utlåningssiffrorna för Åmåls bibliotek ökade 
jämfört med i fjol - 95300 utlån 2008 mot 91100 
utlån 2007. Vi har även fått fler nya låntagare under 
perioden: 747 personer 2008 (524 nya låntagare 
samma period i fjol). Fler låntagare använder 
bibliotekets publika katalog för reservationer och 
omlån.  
 
Vi har i samarbete med Musikcentrum Väst haft 
fyra ”Musik på biblioteket” arrangemang. I 
samarbete med Forum för poesi och prosa och 
Bokdagar har vi haft författarbesök på Café XO. 
 
Kulturhelgen på vårt Kulturhus har blivit ett 
populärt evenemang då vi visar upp vad 
verksamheten har att erbjuda i många olika former. 
 
Konsthallen är fortsatt en viktig arena för konst, 
konsthantverk och foto. 
Biblioteket har återkommande flera mindre 
utställningar. Åmålsborna kan också ställa ut sina 
egna samlarobjekt. 
 
Arbetet med dokumenthanteringsplaner pågår 
ständigt, då dessa måste uppdateras årligen. En 
utredning kring kommunarkivets lokaler tillsattes 
under året. Förslag på lösningar presenteras under 
2009. 
 
Arkivarien/antikvarien har under våren föreläst i 
olika sammanhang om Åmåls historia och 
kulturminnesvård. 
 
Kulturhuset var medarrangör för Åmåls Fotofest 
som anordnades i samarbete med Fotoklubben och 
d-Art. Fotoutställningar arrangerades i Konsthallen 
och på ett antal andra platser i tätorten.  
 
En kontaktmässa för aktörer inom lokalt kulturliv 
och turism arrangerades i april med mycket gott 
resultat. Många representanter för föreningsliv och 
besöksnäring mötte upp. 
 
Under året arrangerades flera evenemang direkt för 
barn och ungdomar: Karlbergs Melodifestival, 
Diskotek på Huset, Maratonrocken, 
Barncancergala, Fucking Åmål-festivalen. 
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Framtiden Programverksamheten inom Barn- och 

ungdomskulturgruppens har under våren utökats 
med insatser i ett aktiverande projekt kallat 
Konstpiloten. Med finansiering från Framtidens 
Kultur har konstnärer och hantverkare från Not 
Quite inlett ett samarbete med skolorna i Åmål. 
Ungdomshusets öppna verksamhet har c:a 50 
besökare per dag, inkluderat Tjejverket och 
Musikhuset. 
 
I maj var Huset med ungdomsambassadörerna i 
Norrköping och blev avtackade som 
ungdomsambassad. Vi har tillsammans med 
Bylunda i Säffle haft två utbildningar i 
Äventyrspedagogik för lärare. Husets personal har 
också deltagit i utbildningar i Äventyrspedagogik. 
  

Nämnden har inlett ett arbete med ett underlag för 
kommande kulturplan ”Kulturlandskapet Åmål – 
Kulturvision 2015 Ett nätverk av möjligheter för 
utveckling, attraktivitet och engagemang.” 
Under året kommer Barn- och ungdomskultur-
planen att revideras. 
 
Vi vill fortsätta arbetet med utvecklingen av vårt 
kulturhus, med samverkan mellan arkiv, bibliotek 
och konsthall. Det är vår ambition att profilera 
kulturområdet ytterligare. Tillväxtmedel från 
Fyrbodals kommunalförbund till en förstudie kring 
lokal kulturutveckling, är ett viktigt steg i denna 
utveckling. 
 
 
 

 

Nettokostnader per 
ansvar (kkr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Kulturnämnd 106 154 139
Kulturhuset 7 343 7 355 6 863
Ungdomshuset 2 400 2 653
Kulturskolan 3 841 3 687 3 677

Nettokostnader per 
verksamhet (kkr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Kostnader per 
kommuninnevånare(kr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Bibliotek 4 545 4 213 4 052 Bibliotek 322
Stöd studieförbund 360 360 395 Stöd studieförbund 31
Stöd kulturella org 682 670 612 Stöd kulturella org 49
Media 333 432 443 Media 35
Kansli Kulturhus 560 766 533 Kansli 42
Musikskola 3 841 3 687 3 677 Musikskola 292
Lokalhistorisk verksamhet 565 600 552 Lokalhistorisk verksamhet 44
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Ordförande: Kjell Kaså (c) 
Förvaltningschef: Svante Melander 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
områden utgörs av förskola och grundskola. 
Verksamheten bedrivs fr.o.m. höstterminen 2008 av 
en gemensam ansvarsenhet samt en Resursenhet 
med ett övergripande ansvar för insatser till barn/ 
elever i behov av särskilt stöd. Dessutom finns ett 
centralt förvaltningskontor.  
 
Måluppfyllelse 
 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett 
övergripande mål för mandatperioden - ”Verksam-
heten bedrivs utifrån läroplanernas strävansmål och 
ligger därmed till grund för varje enskild barns/ 
elevs utveckling i skolan”. 
 
Verksamheten inom barn- och utbildningsförvalt-
ningen har haft fokus på barns delaktighet och läro-
planens regler om ”lärare skall” – ”rektor skall”, 
helt i linje med barn- och utbildningsnämndens 
övergripande mål.  Detta har bl.a. skett genom att 
underlag för individuella utvecklingsplaner (IUP) 
har arbetats fram inom grundskolan till ny databas.  
 
Vidare har elevdemokratiplanen följts upp och lika-
behandlingsplaner reviderats. 
 
För verksamheten anges också mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning, d v s att 
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt, t ex genom att beskriva hur 
mycket som ”produceras” i förhållande till insatta 
resurser.  
Antal barn och elever samt nyckeltal som 
beskriver personaltätheten framgår av faktarutor 
nedan och utgör medelvärden av uppgifter för 
första och andra halvåret. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Personalutveckling 
 

Personal- och organisationsutveckling under 2008: 
 

• Fortsatt hantering av förvaltningens syst-
ematiska arbetsmiljöarbete, bl.a. genom 
fastställande av handlingsplan för 2008. 

• Barn- och utbildningsförvaltningens chefer 
har genomgått den interna utbildningen 
”Verksamhetsutvecklande lönesättning”. 

 

 
Ekonomi 
2008 års nettokostnader för barn- och utbildnings-
nämnden uppgick till 177,9 mkr, vilket är en ökning 
med 4,2 mkr, 2,4 %.  
 
För 2008 uppvisas ett positivt resultat på totalt 3,2 
mkr. Den största avvikelsen hänförs till personal-
kostnader, som blivit lägre än budgeterat, 4,0 mkr 
samt ökade kostnader för enskild förskola -0,8 mkr. 
 
Viktiga händelser 
 

• Ny beslutad ambitionsnivå innebärande en 
viss förtätning för förskoleverksamheten  

• Nämnden har godkänt start av ny enskild 
förskola 

• Fullmäktige har beslutat att en av de tre 
bygdeskolor som skall nedläggas kommer 
att drivas i kommunal regi under läsåret 
2008/2009 

• Två ansökningar om etablering av 
fristående grundskolor i kommunen har 
inkommit till Skolverket. Beslut väntas 
under januari 2009. 

• Ny organisation för förskola och 
grundskola har fastställts efter processer 
under våren, innebärande bl.a. gemensam 
ansvarsenhet för dessa verksamheter, med 
tre rektorsområden 

• Vårdnadsbidrag har införts från 15 augusti 
• Förändrade budgetdirektiv under hösten 

har inneburit beslut om besparingar i 2009 
års budget 

 
 

Resultaträkning
tkr 2008 2007
Intäkter 29 975 32 230
Kostnader -205 564 -204 053
Kapitaltjänstkostnader -2 362

Fördelning av kostnader

Personal

Skolskjuts Övriga 
kostnaderKost

Lokaler-1 842
Nettokostnader -177 951 -173 665
Kommunbidrag 181 152 174 816
Årets resultat          3 201 1 151
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Framtiden  
 

 Förskoleverksamheten genomgår förändringar. En 
förtätning håller på att genomföras. Förändrade 
förutsättningar kräver insikten att kvalité består av 
flera delar; bl.a. personaltäthet, utbildningsnivå, 
professionalism och lokaler, samt att verksamheten 
alltid måste fokusera på kvalitén.  

 
 
 
 
 
 
 

  
Ny organisation syftar bl.a. till att skapa bättre 
samverkan mellan förskola och skola. Kunnig 
personal och ledning är en förutsättning för en bra 
förskoleverksamhet varför Åmåls kommun har alla 
möjligheter att bedriva en mycket god barnomsorg 
även i framtiden.  

 
 
 
 
 
 
 
   Grundskolan har effektiviserats vilket ger möjlighet 

att fördela resurser mer ändamålsenligt. Eventuellt 
kommer fristående skolor att startas. Detta kan 
påverka den kommunala verksamheten både pos-
itivt och negativt. 

 
 
 
 
 
 

  
Ett antal åtgärder, bl.a. utbildning för all personal i 
vägledande samspel samt införande av digitalt syst-
em för att dokumentera och följa elevernas utveckl-
ing, kommer att bidraga till att organisationen blir 
ännu mer professionell.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaruta 
förskoleverksamhet

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Faktaruta 
grundskoleverksamhet

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

ANTAL BARN ANTAL ELEVER
Förskola 433 438 445 Grundskola 1 264 1 278 1 314
Familjedaghem 70 75 72 Fritidshem 401 418 388

PERSONALTÄTHET PERSONALTÄTHET
Förskola *) 5,3 5,3 5,2 Grundskola **) 9,0 8,8 8,8
Familjedaghem *) 5,6 5,0 4,9 Fritidshem *) 13,6 14,1 13,1
*) Antal barn per personal     *) Antal barn per personal     **) Antal lärare per 100 elever
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Ordförande: Thomas Olson ( fp) 
Förvaltningschef: Tommy Jingfors 
 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ordinarie 
ledamöter och 7 ersättare. Arbetsutskottet består av 
presidiet samt en ledamot. Förvaltningschefen är 
föredragande. I nämndens ansvarsområde finns; 
•  turism- och fritidsverksamhet 
• kost- och städverksamhet 
• kommunalteknik – projektering och utredning, 

ansvar för gator, vägar och parkverksamhet 
samt mätning och GIS-verksamhet 

• vatten- och avloppsförsörjning 
• renhållning och deponiverksamhet 
• kommungemensamma inköp samt telefonväxel 

Resultaträkning
tkr 2008 2007
Intäkter 129 326 123 897
Kostnader -152 926 -148 786
Kapitaltjänstkostnader -23 424 -18 999
Nettokostnader -47 024 -43 888
Kommunbidrag 46 114 44 178
Årets resultat          -910 290

Fördelning av kostnader

Personal

Material, 
bidrag, 
tjänster

Kapitaltjänst- 
kostnader 

• samhällsplanering och samhällsutveckling 
• fastigheter (de som ej administreras och 

underhålls av ÅKAB) 
 
Förvaltningen är gemensam för de tre nämnderna, 
Bygg- och miljönämnden, Kulturnämnden samt 
Samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet i samhälls-
byggnadsförvaltningen är organiserat i tio 
ansvarsenheter, med ett gemensamt kansli för 
övergripande ekonomi- och personalplanering samt 
samordning av uppdrag och ärendeberedning för 
nämnden. 
 
Måluppfyllelse 
Inom varje ansvarsenhet upprättas varje år en 
verksamhetsplan som harmoniserar med de 
ekonomiska ramar nämnden förfogar över. I 
verksamhetsplanen beskriver varje enhet vad som 
är planerat under året och vad de ”ska göra för de 
pengar nämnden har anslagit”.  
 
Personalutveckling 

Redovisning från Kinnekullehälsan har skett vid två 
mätpunkter under året och förvaltningen kan 
glädjas åt fortsatt låga sjuktal. 
 
Ekonomi 
Resultatet 2008 blev -911 Tkr. Kostverksamheten 
samt Park & Idrott är de verksamheter som haft 
högre kostnader än beräknat. Inom kost-
verksamheten är det högre livsmedelspriser och 
färre ätande som genererar ett underskott och inom 
Park & Idrott är det främst ett högre energipris som 
är orsaken till underskottet. 
 
Viktiga händelser och förändringar under året 
 
Kommunaltekniska verksamheter 
Målen är att, inom driftbudgetens givna ramar, 
utföra ett professionellt underhållsarbete på dels, 
det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet 
för att minimera driftstörningar, och dels på det 
kommunala vägnätet för att förebygga och minska 
antal trafikolyckor och klagomål. 
I den planerade investerings- och driftbudgeten har 
följande aktiviteter genomförts: 
Ombyggnad och återställning   av va-ledningar och 
arbeten på Högåsvägen, Mor Annas väg, 
Friggagatan, Johan Fredriksgatan samt vid 
Hagalundsområdet. Nyanslutning av sex villor vid 
Västra åsen till det kommunala va-nätet. Ny GC-
väg Töres Pederssonsgatan – Åsgatan, ny GCM-
väg på del av industrigatan och en ny påbörjad 
GCM-väg mellan Ridhuset och Tollebols kvarn. 
Dessutom har arbeten skett i centrum vad gäller 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder och  handikapp-
anpassning  i  anslutning till butiker. 200 gatljus-
armaturer är utbytta, från 250W till 100W.  Under 
året har 10 snösvängar utförts, 11 på landsbygden, 
27 salttillfällen. Inom ramen för samverkanssystemet FAS 05 har 

under året ett fortlöpande gott samarbete ägt rum 
mellan förvaltningen och de fackliga organi-
sationerna. En enkätundersökning har visat att 
samverkanssystemet är väl fungerande.  

 
Vatten- och avloppsförsörjning 
Målet med att leverera ett rent och hälsosamt 
dricksvatten har uppfyllts. Intrimning av det nya 
kvävesteget på avloppsverket har genomförts samt 
provdrift med ny fällningskemikalie. Under året har ett flertal anställda av skilda orsaker 

lämnat sina tjänster och rekryteringar har 
genomförts. Den ekonomiska situationen har dock 
inneburit restriktioner mot externa tillsättningar och 
samordningsvinster har erhållits genom organi-
sationsförändringar och internrekryteringar. Stora 
delar av personalen har genomgått kommunens  

På vattenverket har en ombyggnad skett som 
innebär konvertering till ett nytt operatörssystem. 
Personalorganisationen har förändrats med en 
driftledare, elingenjör och 3 VA-tekniker.    
 
Renhållning och deponiverksamhet  trafiksäkerhetsutbildning.  Renhållningsarbetet är av tradition ett tungt yrke  
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och förvaltningen driver ett fortlöpande arbete med 
att förbättra arbetsmiljön. Den nya tekniken för 
avvattning av slambrunnar är bristfällig. Entrepre-
nören jobbar dock hårt med att komma tillrätta med 
problematiken. 
Östby deponianläggning 
Nybyggnation av personal- och kontorsutrymmen 
har genomförts under året. Generatorn för 
elproduktion har producerat 1 074 866 kwh i 
anläggningen. Ett område på ca 1 ha har sluttäckts 
under året.  
 
Fritid- och parkverksamhet 
Simhallen och Ishallen 
Under året har ca 61 500 personer besökt simhallen, 
en ökning med drygt 10 %. 280 barn har deltagit i 
vår simskola, både utomhus och inomhus. Caféet 
har fått en upprustning till gästernas förtjusning. 
Vår nya pelletsanläggning, som installerades vid 
Ishallen, fungerar bra och förser både Ishallen och 
Simhallen med värme och varmvatten.   
Hanebols motionscentral är ett populärt besöksmål 
för alla åldrar. Trots den milda vintern har 
anläggningen kunnat erbjuda 55 åkbara dagar, tack 
vare ett mycket bra samarbete mellan kommunens 
personal och Åmåls OK ideella funktionärer. En 
satsning på fler iordningsställda vandringsleder har 
gjorts under året. Bl.a. har nya leder tillkommit 
mellan Ängebytjärnet och Petersborg samt från 
storspåret till Ängebytjärnet. 
Ängebytjärnet har genomgått en upprustning med 
byte av bryggor och spänger. Antalet lösta fiskekort 
har ökat med 10 %. 
I Fengersfors har kommunen och Fengersfors IK 
tillsammans investerat i en flytt av den befintliga 
klubbstugan, arbetet färdigställdes under året.  
På den gamla ”Ahlmarkstomten” kan vi nu se ett 
färdigställt och nytt handikappanpassat Båt- och 
seglingscenter.  
Park- och hamnverksamheten 
Parkavdelningen får mycket beröm för den rikliga 
blomsterprakten i kommunen. Under året har nya 
perenner planterats utmed Åmålsån, mellan Kungs-
gatan och Västerlånggatan. Under året har vi 
förbättrad strandpromenaden mellan ”Brohålet” och 
Måkebergsplan. En ny lekplats har installerats i 
Karlbergsparken.  
I A-hamnen har vi anlagt en ny gästbrygga med 
plats för 6 båtar. I B-hamnen har vi förbättrat 
anslutningen till en 120 m lång brygga. I samtliga 
hamnar har vi kompletterat med färskvattenuttag.  
 
Turistverksamhet 
Den turiststrategiska planen, med samarbete med  
 
bl.a. Dalslands Turist AB, Västsvenska Turistrådet, 
FÅC (För Åmål i Centrum), lokala turist- 
entreprenörer och angränsande kommuner, har 
följts. Under året erbjöds allmänheten och anställda 
vid butiker och serviceinrättningar att delta i 
”Åmålskursen”. En kurs där deltagarna fick lära  

 
mera om Åmål och fungera som ambassadörer till 
våra besökare och gäster.   
Antalet besökare vid Örnäs camping ökade under 
senaste säsongen med stor efterfrågan på stugor 
med vatten och avlopp. Campingen har idag 
statusen fyra stjärnor av fem möjliga och har under 
året utvecklats med ännu tydligare miljöinriktning, 
som har lett till miljöcertifiering ”Blå Flagg”. 
Marknadsföringen av Örnäs fiskecamp har nu 
genererat resultat med en ökad beläggning under 
höst och vinter. Örnäsrestaurangen har varit 
utarrenderad under sommarsäsongen. Under 
sommaren iordning-ställdes en husbilscamping vid 
Måkeberg, s.k. Citycamping som rönte stor 
uppskattning. 
Turistbyråverksamheten har varit helårsöppen. 
Under vinterhalvåret har Turistbyrån varit förlagd 
till Örnäs camping. Antalet gäster till Turistbyrån 
uppgår till ca 9 000.   
Åmåls kommun har varit representerad vid ett antal 
mässor, bl. a i samarbete med Dalslands Turist AB. 
Många aktiviteter och evenemang har arrangerats 
under året, där FÅC har varit en klart pådrivande 
aktör.  
 
Kostverksamhet  
En nyhet för året var inköp av ekologisk mjölk till 
förskolor och skolor. Tyvärr höjdes priset det tredje 
kvartalet, vilket fick till följd att vi fick avbryta 
inköpen. Merkostnaden för det första halvåret var 
40 000 kr. Lastbryggan vid centralköket på 
Karlberg är ombyggd och fungerar idag mycket 
bättre. Kostpersonalen har deltagit i ett 
hälsoutvecklingsprojekt i samarbete med 
Kinnekullehälsan under året. 
 
Städverksamheten 
Inom städverksamheten har en omfattande 
utbildningsinsats påbörjats, där 14 städare genom-
gått en certifierad städutbildning under året. Totalt 
har nu 21 personer genomgått utbildningen. Alla 
arbetsområden har fått nya städkontrakt som 
kompletterats med tydliga arbetsscheman. 
Under året har städenheten deltagit i ett 
hälsoutvecklingsprojekt, likt det kostpersonalen 
genomfört. Enhetens utrustning har under året 
kompletterats med ett antal arbetsbesparande 
maskiner. 
 
Plan- och byggverksamhet  
I inledningen av 2008 avslutades samarbetet med 
utbyte/köp av tjänster mellan Säffle och Åmåls 
kommuner. 260 bygglov har beviljats och 6 
detaljplaner har vunnit laga kraft. Arbetet pågår 
med fördjupade översiktsplaner med temat  
vindkraft och Vänerkusten. Det byggprojekt som 
varit dominerande under året är uppstarten av 
exploateringen av Skanskas projekt på Näsudden. 
Första villan stod klar för inflyttning i november 
och ytterligare villor och radhus är på gång. 
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Följande detaljplaner har framtagits under året; I övrigt händer mycket inom samhällsplaneringen. 

Näsudden är på väg att bebyggas. Tomter på 
Hanebol säljs och nybyggnation av villor är på 
gång. Nya företagsetableringar kommer på 
industriområdet. Antalet godstransporter till 
djuphamnen, för vidare export med båt, har ökat 
under 2008 och kommer med all sannolikhet att öka 
ytterligare under 2009.Sammantaget ställer detta 
krav på vår förvaltning att snabbt och korrekt 
behandla, projektera och verkställa i takt med de 
politiska beslut som fattas. 

• Illern 10, tillbyggnad av familjecentralen 
• Del av Åmål 4:1, utvidgning av kv Fjärilen 1 
• Del av Södergården 1:65, påbyggnad och 

markköp 
• Varvet 5, nybyggnad av lager 
• Mörtebol 1,avstyckning och markköp 
• Kilarna 1:7, nybyggnad av fritidshus 
 
Kansliet svarar för de administrativa rutinerna för 
Bygg- och miljönämnden och nämndens bered-
ningsorgan. Nämnden har haft 12 sammanträden, 
förberedda av beredningsorganet. Övriga områden 
som är placerade under administrationen är bl.a. 
beredning av förköpsärenden, debiteringsunderlag 
och diarieföring 

Föreningslivet är samhällets stora demokratibärare. 
I Åmål har vi förmånen att ha ett föreningsliv för 
alla smakriktningar. Kommunens roll är att 
underlätta, stödja och stimulera föreningarna och 
deras ideellt arbetande ledare och funktionärer, så 
att vi kan behålla och utveckla det rika föreningsliv 
vi har. 

 
Framtiden 

Byalagen i kommunen är aktiva och bedriver 
utvecklingsarbete inom såväl sysselsättning, 
besöksnäring och fritidsbebyggelse. Arbetet 
kommer att resultera i ett antal spännande förslag 
under 2009. 

Arbetet med Vision 2015, som är en del i 
kommunens arbete med den fördjupade översikts-
planen, pågår ständigt och är en process i vardagen. 
I ett första skede har vi producerat en kartbild över 
vår kommun, där vi markerat 30 intressanta 
utvecklingsprojekt. Gemensamt för dem alla är att 
vi följer kommunens vattenvägar. 

Idag utvinner vi gas från den gamla deponin som 
omvandlas via en gasgenerator till el, som i sin tur 
säljs på elnätet. Under året projekteras en 
gasledning från Östby till Avloppsverket, med 
igångsättning senast hösten 2009. 

Arbetet kommuniceras med våra invånare på 
föreningsmöten, på byalagsmöten i näringslivs-
sammanhang, i media och på kommunens hemsida.  

Den ekonomiska utvecklingen innebär att vi måste 
arbeta effektivare, smartare och målmedvetet. De 
politiska prioriteringarna kommer att bli tydligare 
och omsättas i mer omfattande konsekvensanalyser 
och ekonomiska kalkyler samt redovisningar. 

En tät kontakt finns också med handläggare på 
Länsstyrelsen. Under året är målsättningen att den 
fördjupade översiktsplanen skall hanteras i 
Kommunfullmäktige. 

Nettokostnader per 
ansvar (kkr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Nettokostnader per 
ansvar (kkr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Samhällsbyggnadsnämnd 212 255 224 Gator o Förråd 15 732 15 937 15 316
Kansli/Adm 7 875 7 821 8 743 Vatten o Avlopp 92 0 67
Renhållning -274 0 -725 Kostenheten 1 530 961 686
Städenheten 109 0 39 Camping,Motion,
Fastighetsenheten 2 749 2 703 4 122 Rekreation 6 850 6 665 5 905
Park o Idrott 12 330 11 771 11 176 0 0 0

Östby -180 0 0

 

Nettokostnader per 
verksamhet (kkr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Kostnader per 
kommuninnevånare(kr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Föreningsbidrag 685 703 681 Föreningsbidrag 54 56 54
Turistbyrå 150 156 133 Turistbyrå 12 12 10
Kostverksamhet 18 109 17 257 17 190 Kostverksamhet 1 443 1 375 1 365
Städning 12 775 11 714 11 452 Städning 1 018 934 910
Beläggn.underhåll, vägar 1 057 1 018 1 100 Beläggningsunderhåll, vägar 84 81 87
Drift gatljus 2 684 2 636 3 022 Drift gatljus 214 210 240
Idrottsanläggningar,hallar 1 568 1 566 1 550 Idrottsanläggningar,hallar 125 124 123
Ishallen 2 001 2 338 1 897 Ishallen 159 186 151
Simhallen 2 619 2 747 2 495 Simhallen 209 218 198
Örnäs Camping 122 2 66 Örnäs Camping 10 0 5
Idrottsplatser, utomhus 3 110 2 941 1 968 Idrottsplatser, utomhus 248 234 156
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Ordförande: Anne Sörqvist (c ) 
Förvaltningschef: Gunilla Bexelius 
 
Vård- och omsorgsnämnden svarar för kommunens 
socialtjänst och bedrivs inom följande verksamhets-
områden: äldreomsorg, LSS/LASS, individ- och 
familjeomsorg (inkl. psykiatri och kommunens 
flyktingmottagning och arbetsmarknadsenhet), samt 
vård- och omsorgsförvaltningens gemensamma 
administration och övriga verksamheter.  
 
Målformulering 
Det övergripande målet för hela vård- och omsorgs-
förvaltningen är ett tydligt fokus på kunden och att 
bygga system för aktiv kundmedverkan. Ordet 
”kund” skall ses som ett förhållningssätt i den 
mening att tjänst som utförs skall fylla det efter-
frågade behovet. Rättsäkerheten för den enskilde är 
central och det är viktigt att den enskildes rättig-
heter är tydliga i alla led i verksamheten. Den 
enskildes aktiva medverkan vid planering och ut-
förande av insatser skall vara självklar för varje 
handläggare.   
 
”Den goda arbetsplatsen” med ökad synlighet och 
delaktighet för personalen är en ständigt pågående 
process. I vissa personalgrupper har arbetet kommit 
längre än i andra.  
 
Personalutveckling 
Kompetensstegen avslutade under 2008 med att 
samtlig perosnal fick en heldag för genomgång och 
uppdatering av värdegrund, bemötande och 
integritetsfrågor. Demensprojektet fortsätter 
ytterligare ett år och är ett fördjupningsarbete för att 
höja kompetensen i demensvården. 
 
Det är viktigt att kunna erbjuda all personal en bra 
arbetsmiljö och rimliga anställningsförhållanden 
och därför har det planerats att erbjuda, de för 
vården så viktiga timvikarierna, en fast anställning i 
en personalpool. De planerna har dock lagts på is 
grund av att det saknas pengar för uppstartperioden. 
Erfarenheter från andra kommuner visar att det 
krävs investeringskostnader för att täcka 
administration och liknande de första 1 – 2 åren och 
att verksamheten därefter har effektiviserings-
vinster som sänker kostnaderna på sikt. Ytterligare, 
samtlig bilburen personal har fått utbildning i 
trafiksäkerhet och all personal har fått utbildning i 
verksamhetsutvecklande lönesättning.  

 
Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskri-
dande av budget med 9 897 tkr. 
 
Försörjningsstödskostnaderna är fortfarande höga 
jämfört med tidigare år i Åmål men ligger 
fortfarande i förhållande till riket i övrigt under 
genomsnittet. 
 
 
Kostnaderna för externa placeringar, främst barn 
och ungdomar ökar stadigt i hela landet. Ökningen i 
Åmål följer den trenden. Det beror delvis på ett 
ökat antal individer i dessa åldersgrupper men 
också på att kostnaderna för varje placeringsdygn 
ökar betydligt mer per år jämfört med vad 
kommunen har ökat på budgeten för vårdplatserna.  
Totalt uppvisar verksamheterna inom IFO (Individ- 
och familjeomsorgen) ett överskridande av budget 
med 8 299 tkr. 
 
Kostnaden för äldre- och handikappomsorgen har 
analyserats med hjälp av ”Kostnad Per Brukare” i 
två år i rad och visar att antalet personer i eget 
boende som kräver extraordinära insatser är ytterst 
få, vilket i sin tur visar att antalet platser i särskilt 
boende räcker väl för de behov som finns.  Samma 
revision har gjorts för IFO-delen och det resultatet 
skall analyseras i början av år 2009. 
 
Trycket på hemvården har ökat under hösten och 
har krävt extrainsatt personal. Antalet personer som 
har behov av hemtjänst har ökat med ett tiotal 
personer men antalet hemtjänsttimmar har ökat från 
ca 3 700 timmar/månad till 4 600 timmar/ månad.  
Det är några få omvårdnadskrävande personer som 
har flera längre insatser per dygn och detta har ökat 
kostnaderna rejält. Det är normalt med svängningar 
i efterfrågan av både hemvårdens tjänster och 
avlastningsplatser på särskilt boende men det är 
mycket svårt att förutsäga när dessa upp- och 
nedgångar inträffar. 
 
Kostnader för särskilda boenden följer i princip 
budget. Kommunals löneutfall blev betydligt högre 
än budgeterade medel. De enheter som har många 
vikarier (vikarier är inskrivna på ett färre antal 
enheter men arbetar över hela kommunen) har 
belastats med högre kostnader och har inte klarat 
sin budget fullt ut.  
 

 
 

Resultaträkning
tkr 2008 2007
Intäkter 46 862 51 859
Kostnader -295 991 -278 049
Kapitaltjänstkostnader -1 676 -1 708
Nettokostnader -250 805 -227 898
Kommunbidrag 240 908 225 314
Årets resultat          -9 897 -2 584

Fördelning av kostnader

Personal

Lokal-
kostnader

Övriga 
Kostnader
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Vårdförbundets löner blev klara i slutet av 
november och slutade också de på en högre procent 
än budgeterade medel.  
 
Kostnaden för tjänstebilar ökar kraftigt. 
Hemvårdens bilar körs 4 500 mil/år och 
leasingavtalet baseras på 1 500 mil/år. Den s.k. 
övermilskostnaden kommer när avtalet går ut och 
för perioden 2006 - 2008 är den kostnaden ca 300 
tkr. Hemvårdens bilar har många starter och stopp 
under en dag och det ökar slitaget.  
 
Kostnaderna för bostadsanpassning visar ett stort 
överskridande. Rätten till anpassning av bostaden 
vid vissa funktionshinder är lagstadgad och 
biståndsprövas i varje enskilt fall. Det är svårt att 
förutse hur många och i vilken omfattning besluten 
tas under ett år. I 2008 års budget har ett ärende 
tagit 70 % av befintlig budget. Totalt uppvisar 
verksamheterna inom äldreomsorgen ett över-
skridande av budget med 2 388 tkr. 
 
LSS/LASS-enheten går med ett större överskott 
beroende på en ökad försäljning av korttidsplatser  
till andra kommuner och att den planerade 
gruppbostaden på Andrégatan föresenades med 
inflyttning först i januari 2009. Totalt uppvisar 
LSS/LASS-verksamheterna ett överskott av budget 
med 1 065 tkr. 
 
Verksamhet 
En övergripande översyn med mål att sänka 
kostnaderna i försörjningsstödet har gjorts med 
hjälp av en extern konsult. Försörjningsstödsdelen 
har knutits närmare arbetsmarknadsenheten och 
arbetsförmedlingen. I den osäkra konjunktur som 
råder är det mycket svårt att hitta alternativa 
praktik- och arbetsplatser på hemorten. Samarbetet 
med arbetsförmedlingen är synnerligen viktigt och 
har fördjupats.  
 
År 2008 har varit ännu ett ”byggår”. Arbetsterapin 
flyttar in i helt ombyggda lokaler, familjecentralen 
har fått en påbyggnad som togs i bruk i oktober och 
och ett nytt gruppboende för sex personer öppnas i 
januari på Andrégatan och där också helt nya och 
ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet ingår. 

Gruppboendet på Bergängsvägen evakuerades i maj 
p.g.a. vattenskada och där man först i november 
kunde flytta tillbaka. 
 
I nämndens sista sammanträde före jul beslutades 
om stängning av äldreboendet Sörgårdarna, som har 
12 platser. Nedläggningen skall vara avslutad 
senast 31 dec 2010. Det kommer samtidigt att ske 
en förstärkning och utveckling av andra boenden 
för att på sikt öka antalet platser för personer med 
demens.   
 
Nya administrativa uppgifter tillkommer hela tiden. 
Socialstyrelsen har utvecklat indikatorer på 
individnivå för mätning av kvalitet och möjliggöra 
nationella jämförelser.  Det krävs både kunskap och 
tid för att klara inrapportering i den volymen och 
den inrapporteringen kommer att öka i både omfång 
och frekvens. 
 
Den nationella jämförelsen med mätning av bl a 
bemötande och tillgänglighet gav äldreomsorgen i 
Åmål mycket bra betyg. Det är en bra feed-back på 
det omfattande värdegrundsarbete som bedrivits i 
hela förvaltningen med hjälp av de stimulansmedel 
som beviljades av staten för åren 2006-2008. 
 
Framtiden 
Under 2009 kommer formerna för Lagen om 
valfrihet (LOV) att utarbetas vilket ger kunden rätt 
att välja utförare av tjänsten. Det innebär helt nya 
utmaningar för den egna organisationen som måste 
fylla samma krav på kvalitet, tillgänglighet och 
bemötande som andra aktörer. Verksamheten 
begränsas till hemtjänsten. 
 
Att hjälpa människor, som idag står utan 
försörjning, till eget arbete är en annan stor 
utmaning. Många har en lång väg att gå med 
rehabiliteringsinsatser och praktik innan det är dags 
att komma ut på arbetsmarknaden. 
 
Satsningen på utveckling av resurser för stöd till 
personer med demens och deras anhöriga blir en 
annan uppgift som utmanar och som på sikt blir en 
påtaglig kvalitetsförbättring för den gruppen.  
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Nettokostnader per 
verksamhet (kkr)

Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Faktaruta Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

Ordinärt boende
Gemensam Adm & Övr vht 12 581 12 119 11 670 Antal med hemtjänst (snitt) 246 204 202
Äldre- o Handikappomsorg 155 410 153 022 142 809 Debiterade hemtjänsttimmar 54 179
LSS/LASS 47 778 48 843 43 153 Totalt antal möjliga hemtj.tim 114 127
Individ- o Familjeomsorg 35 123 26 824 30 266 Debiteringskvot 47%

Summa 250 892 240 808 227 898

  
  

Faktaruta Indvid- 
Familjeomsorg (tkr)

Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

Faktaruta 
LSS/LASS (tkr)

Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

Invånareantal 12 545 12 589 12 716 Gruppbostäder
Antal platser (dec) 42 42 42

Försörjningsstöd 8 610 8 216 6 007 Bruttokostn/plats 594 553 461
Kostnad per invånare 686 654 472 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 1 627 1 515 1 263

Nettokostnad/plats 585 544 450
Placering barn o ungdom Nettoplatskostn/dygn (kr) 1 603 1 491 1 233
Institution 3 687 726 206 Dagcenter
Antal dygn 896 277 70 Antal platser (dec) 44 44 44
Kostnad per dygn (kr) 4 115 2 621 2 943 Bruttokostn/plats 152 146 139
Familjehem 3 957 3 601 2 381 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 647 401 591
Antal dygn 5 061 5 375 4 224 Nettokostnad/plats 145 139 131
Kostnad per dygn (kr) 782 670 564 Nettoplatskostn/dygn (kr) 617 380 557

Personlig assistent
Placering vuxna 1 302 1 084 380 (LASS)
Antal dygn 1 432 940 593 Antal individer (dec) 23 22 25
Kostnad per dygn (kr) 909 1 153 641 Bruttokostn/individ 1 042 1 208 1 186

Nettokostn/individ 247 349 394

  
  

Faktaruta 
Äldreomsorg (tkr)
Särskilt boende

Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

Faktaruta 
Äldreomsorg (tkr)
Särskilt boende

Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

Äldreboende Korttidsboende
Antal platser 226 225 225 Antal platser 21 21 21
Bruttokostn/plats 436 388 368 Bruttokostn/plats 384 450 429
Bruttoplatskostn/dygn (kr) 1 195 1 063 1 008 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 1 052 1 234 1 175
Nettokostnad/plats 423 373 365 Nettokostnad/plats 362 420 404
Nettoplatskostn/dygn (kr) 1 159 1 023 1 000 Nettoplatskostn/dygn (kr) 992 1 151 1 107

Totalt antal platser 
särskilt boende 247 246 256
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Ordförande: Kjell Kaså (c) 
Förvaltningschef: Svante Melander 
 
Gymnasienämndens verksamhetsområden utgörs av 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och IT-enhet. Till 
gymnasienämnden hör barn- och utbildningsför-
valtningen som under ledning av förvaltningschefen 
ansvarar för utveckling, planering och uppföljning. 
 
Måluppfyllelse 
 
Gymnasienämnden har beslutat om ett övergrip-
ande mål för mandatperioden - ”Verksamheten be-
drivs utifrån läroplanernas strävansmål och ligger 
därmed till grund för varje enskild elevs utveckling 
i skolan”.  
 
Verksamheten har haft fokus på elevens delaktighet 
och läroplanens regler om ”lärare skall” – ”rektor 
skall”, helt i linje med gymnasienämndens 
övergripande mål. Detta har bl. a. skett genom att 
underlag för individuella studieplaner har arbetats 
fram till ny databas. Vidare har elevdemokrati-
planen följts upp och likabehandlingsplanen har 
reviderats. 
 
För verksamheten anges också mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning, d v s att 
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt, t ex genom att beskriva hur 
mycket som ”produceras” i förhållande till insatta 
resurser. Antal elever samt nyckeltal som beskriver 
personaltätheten framgår av faktaruta nedan och 
utgör medelvärden av uppgifter för första och 
andra halvåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaträkning
tkr 2008 2007
Intäkter 35 103 32 055
Kostnader -91 358 -86 103
Kapitaltjänstkostnader -4 071 -3 739
Nettokostnader -60 326 -57 787
Kommunbidrag 61 199 58 130
Årets resultat          873 343

Fördelning av kostnader

Interkom. 
ersättning

Lokaler

Läromedel
Övriga 

kostnader

Personal

 

 
 
 
 
Personalutveckling 
 
Personal- och organisationsutveckling under 2008: 
 
 Fortsatt hantering av förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete, bl. a. genom fastställande av 
handlingsplan för 2008. 

 
 Förvaltningens chefer har genomgått den interna 
utbildningen ”Verksamhetsutvecklande löne-
sättning”. 

 
Ekonomi 
 
2008 års nettokostnader för gymnasienämnden 
uppgick till 60,3 mkr, vilket är en ökning med 2,5 
mkr, 4,4 %. 1,7 mkr av ökningen hänföres till 
personalkostnader (4,8 %). 
  
För 2008 uppvisas ett positivt resultat på totalt 0,9 
mkr. Förklaring till detta är att budgeterade 
personalkostnader blivit lägre. 
 
Antal elever på Karlbergsgymnasiet var under 
2008 712 st, i det närmaste oförändrat jämfört med 
2007.  
 
Antal elever i andra kommuner/skolor är också 
oförändrat, men antal från andra kommuner har 
ökat något.   
 
Viktiga händelser under året 
 
 Ansökan om etablering av fristående gymnasie-
skola har inkommit till Skolverket 
 En omfattande marknadsföringsinsats har genom-
förts under året 
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Framtiden 
 
Under de närmaste sex åren minskar antalet 
gymnasieelever i regionen, vilket leder till ökad 
konkurrens om eleverna. Eventuellt måste några av 
regionens skolor stänga eller minska sin verk-
samhet. Lärlingsutbildning införs och ny läroplan 
för gymnasiet kommer. Friskolor visar intresse för 
att etablera sig i Åmål. Dessutom kommer 
gymnasieskolan att fr o m  2011 organiseras 
annorlunda med nya program och inriktningar, 
vilket kommer att påverka organisationens behov, 
krav och kompetensutveckling. 
 
Gymnasiet står inför en omfattande förändrings-
period och Karlbergsgymnasiets fundament 
kommer, förutom det geografiska läget, att vara 
kvalitet. God kvalitet på alla plan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaruta gymnasieskola Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

Faktaruta gymnasieskola Bokslut 
2008

Budget 
2008

Bokslut 
2007

ANTAL ELEVER INTERKOMMUNALA ELEVER
Karlbergsgymnasiet 712 712 715 Från andra kommuner 307 330 298

I andra kommuner/skolor 196 211 196

PERSONALTÄTHET *) 9,7 9,6 9,6 HEMKOMMUN 601 593 613
*) Antal lärare per 100 elever

  
 
 



SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
 

 
 
Syftet med den sammanställda redovisningen är 
främst att belysa det totala ekonomiska åtagandet 
samt att underlätta jämförelser mellan olika 
kommuner, oavsett i vilken form de bedriver sina 
verksamheter.  
 
Det finns kommuner som bedriver taxefinansierade 
verksamheterna såsom vatten och avlopp samt 
renhållning i bolagsform. I Åmåls kommun bedrivs 
dessa verksamheter i förvaltningsform. Den 
sammanställda redovisningen utgör en grund för 
analyser och kan ge möjligheter till styrning av 
kommunens ekonomi oavsett om denna bedrivs i 
förvaltnings- eller bolagsform. 
 
I den sammanställda redovisningen har eliminering 
gjorts för interna mellanhavanden. För bolagens och 
förbundets ekonomiska ställning per 2008-12-31 
hänvisas till respektive årsredovisning. 
 
Allmänt 
I Åmåls kommun överfördes år 1996 samtliga 
fastigheter i tidigare Stiftelsen Kommunala 
Hyresbostäder i Åmål, Stiftelsen Åmålsbostäder och 
Stiftelsen Åmåls Industribyggnader till det nybildade 
fastighetsbolaget, Åmåls Kommunfastigheter AB 
(ÅKAB) som är helägt av Åmåls kommun. 
 
Åmåls Kommunfastigheter AB, organisations 
nummer 556526-8520, är helägt av Åmåls kommun 
och styrelsen utses av kommunfullmäktige. Bolagets 
syfte enligt bolagsordningen är att med iakttagande av 
kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper 
främja bostadsförsörjningen samt tillhandahålla 
kommun och allmänhet industrilokaler samt lokaler 
för barnomsorg, skola och vård i kommunen.  
 
Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB, organisations 
nummer 556708-7530, är helägt av Åmåls kommun 
och styrelsen utses av kommunfullmäktige. Bolaget 
förvärvades av Åmåls Kommun 2008-05-26 av 
Najadvarvet AB. Bolagets syfte enligt 
bolagsordningen är att med iakttagande av 
kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper 
främja industriellt företagande, genom att 
tillhandahålla industrilokaler. 
 
I den sammanställda redovisningen ingår även 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund (DK). 
Medlemmar i DK är Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud och Åmål. Ägarandelen för Åmåls kommun 
är 23 %. 
 
Verksamhet 
Åmåls Kommunfastigheter AB har under år 2008 
förvaltat det egna fastighetsbeståndet och externa 
fastigheter omfattande följande: 
 

 
 
Egna fastigheter 

  080101     081231 
Bostäder, m2  72 521     73 585 
Antal lägenheter 1 168 1 183  
Industrilokaler m.m. m2  70 399   70 473  

Skollokaler m2  49 168   49 168 
Totalt antal lokaler  165  167 
 
Bolaget har under verksamhetsåret slutfört en om- 
och tillbyggnation på uppdrag av Vård- och 
omsorgsförvaltningen, av familjecentralen 
Skolpaviljongen på Karlbergsgymnasiet har flyttats 
till Tösse skola för att inrymma förskoleverksamhet. 
Vidare har på Karlbergsgymnasiet tillbyggnad av ny 
entré samt om- och tillbyggnad av aulan påbörjats.  
 
Hyresgästanpassningar för en kostand av 7 Mkr har 
utförts i fasigheten SEM-södra, fastigheten drivs nu 
som industrihotell. Försäkringskassans ”callcenter” 
har utökat sin verksamhet och ytterligare ~500m2 
kontorslokaler/-landskap har iordningsställts. 
Projektering och genomförande gällande 
anpassningar av lokaler i fastigheten SEM-norra har 
påbörjats/pågår. Arbetena avser anpassningar av 
lokaler till ny produktion och produktionsteknik. 
 
För att minska olje- och elberoendet har ytterligare 
fastigheter anslutits till fjärrvärmenätet. Under året 
har anslutits Kristinebergs förskola (endast 
varmvatten tillsvidare), samt industrifastigheten på 
Nordverk, kontor och industrihallar. 
 
Verksamhet 
Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB har som uppgift 
att tillhandahålla lokaler för skrovtillverkning av 
segelbåtar, hyresgäst är Hull Manufacturers 
Scandinavia, HMS, ett dotterbolag till Najadvarvet 
AB. Lokalen uppgår till 7 400 m2. 
 
Framtida utveckling 
Vakansgraden för ÅKAB har under år 2008 varit 
relativt bra balanserad, dock något ökande under 
senare delen av räkenskapsåret. Lediga lokaler finns 
för nyetableringar och/eller expansion inom det lokala 
näringslivet. 
 
Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen och verkställande direktör i ÅKAB föreslår 
att årets resultat 228 tkr, tillsammans med balanserat 
resultat 28 153 151 kr, balanseras i ny räkning.  
 
Styrelsen och verkställande direktör i ÅNAB föreslår 
att årets resultat -1 410 tkr balanseras i ny räkning. 
.
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SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 
 
 

Tkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
2008 2008 2007 2007

Verksamhetens intäkter Not 1 257 776 192 140 254 008 195 252
Verksamhetens kostnader Not 2 -798 733 -776 371 -766 489 -748 251
Avskrivningar Not 3 -42 595 -22 716 -39 514 -21 143
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -583 551 -606 947 -551 995 -574 142

Skatteintäkter 459 866 459 866 430 453 430 453
Statliga utjämningsbidrag 142 863 142 863 142 144 142 144
Finansiella intäkter Not 4 1 485 4 031 1 353 3 540
Finansiella kostnader Not 5 -23 594 -2 790 -19 751 -1 722

Jämförelsestörande poster:
Nedskrivningar Not 6 -1 219

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER -4 150 -2 977 2 204 273

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
RESULTAT FÖRE
BOKSLUTSDISPOSITIONER -4 150 -2 977 2 204 273

ÅRETS RESULTAT -4 150 -2 977 2 204 273
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TILLGÅNGAR
Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2008 2008 2007 2007
Materiella anläggningstillgångar
* Mark, byggnader och tekniska anl. Not 7 863 619 230 884 783 508 220 105
* Maskiner och inventarier Not 8 43 987 43 232 43 805 43 084
Finansiella anläggningstillgångar 6 793 92 578 4 054 92 795
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 914 399 366 694 831 367 355 984

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd och Lager 1 126 485 1 430 448
Fordringar Not 9 48 763 41 809 46 023 42 304
Kassa och Bank 5 238 2 671 24 122 7 850
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 55 127 44 965 71 575 50 602

SUMMA TILLGÅNGAR 969 526 411 659 902 942 406 586

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR och SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 282 405 247 475 280 451 247 489
Nyemission 2 900
Ovillkorad aktieägartillskott 1 219
Ianspråktagande av Eget kapital 0 0 -287 -287
Årets resultat -4 159 -2 977 2 152 273
EGET KAPITAL 282 365 244 498 282 316 247 475

AVSÄTTNINGAR
Pensioner 6 936 6 936 8 236 8 236

SKULDER
Långfristiga skulder Not 10 526 514 50 000 472 994 51 000
Kortfristiga skulder Not 11 153 711 110 225 139 396 99 875
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR och SKULDER 969 526 411 659 902 942 406 586

SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 
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SAMMANSTÄLLD FINANSIERINGSANALYS  

 
 

Koncern Kommun Koncern Kommun
2008 2008 2007 2007

Verksamhetens intäkter 257 776 192 140 254 008 195 252
Verksamhetens kostnader -798 733 -776 371 -766 489 -748 251
Justering för avsättning pensionsskuld -1 300 -1 300 -1 035 -1 035
Övriga justeringsposter Not 12 4 119 0 -345 -345
Verksamhetens nettokostnader -538 137 -585 531 -513 861 -554 379

Skatteintäkt, fastighetsavgift och statliga utjämningsbidrag 602 729 602 729 572 597 572 597
Finansiella intäkter 1 485 4 031 1 353 3 540
Finansiella kostnader -23 594 -2 790 -19 751 -1 722
Verksamhetsnetto före förändr. rörelsekapital 42 482 18 439 40 338 20 036

Rörelsekapitalets förändring
Ökning (-) /Minskning(+) av förråd 303 -37 211 60
Ökning (-) /Minskning(+) av kortfristiga fordringar 8 603 495 -5 731 -5 922
Minskning (-) Ökning (+) av kortfristiga skulder 10 973 10 350 -10 060 -10 375
Förändring av rörelsekapital 19 879 10 808 -15 580 -16 237

Verksamhetsnetto 62 361 29 247 24 758 3 799

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringar -83 708 -32 733 -63 284 -43 549
Investeringsbidrag 1 310 1 310 321 321
Anslutningsavgifter 582 582 947 947
Försäljning av anläggningstillgångar Not 13 88 88 670 670
Förvärv av anläggningstillgångar Not 14 -2 890 -2 890 -250 -250
Förändring av finansiella tillg 0 0 -31 0
Investeringsnetto -84 618 -33 643 -61 627 -41 861

FINANSIERING
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar -2 713 -2 713 -500 -500
Minskning av långfristiga fordringar 2 930 2 930 2 930 2 930
Upplåning
Långfristig upplåning 8 136 0 30 000 25 000
Amortering och inlösen av lån -5 090 -1 000 -3 969 -1 000
Finansieringsnetto 3 263 -783 28 461 26 430

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -18 994 -5 179 -8 408 -11 632

Likvida medel vid årets början 24 425 7 850 32 744 19 482
Likvida medel vid årets slut 5 431 2 671 24 336 7 850
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SAMMANSTÄLLD NOTFÖRTECKNING 
 

Not 1 KONCERN KONCERN Not 8 KONCERN KONCERN
Verksamhetens externa intäkter 2008 2007 Maskiner, inventarier 2008 2007
Försäljningsmedel 2 804 3 049 IB 43 805 41 945
Taxor och avgifter 56 050 53 682 Anskaffning 11 572 12 247
Hyror och arrenden 89 413 83 127 Summa 55 377 54 192
Bidrag 53 000 66 695 Avgående poster:
Fsg verksamhet och entreprenad 48 382 43 858 Avskrivning -11 390 -10 387
Övriga intäkter 8 127 3 597 Utgående balans 43 987 43 805
Summa 257 776 254 008

Not 9
Not 2 Fordringar 2008 2007
Verksamhetens externa kostnader 2008 2007 Kundfordringar 15 278 14 478
Personalkostnader 558 356 534 807 Fordringar hos staten 131 92
Material 29 908 31 546 Förutbetalda kostnader och
Hyror 55 641 55 354 upplupna intäkter 27 932 27 972
Köpta tjänster 94 032 93 012 Övriga kortfristiga fordringar 5 422 3 481
Bidrag 36 001 31 821 Summa 48 763 46 023
Övriga kostnader 24 795 19 949
Summa 798 733 766 489 Not 10

Långfristiga skulder 2008 2007
Not 3 Lån i banker och låneinstitut 526 514 472 994
Avskrivningar 2008 2007 Summa 526 514 472 994
Mark, byggnader och tekniska anl. 31 020 28 965
Inventarier 11 575 10 549 Not 11
Summa 42 595 39 514 Kortfristiga skulder 2008 2007

Leverantörsskulder 40 733 38 680
Not 4 Upplupna kostnader och
Finansiella intäkter 2008 2007 förutbetaldea intäkter 57 200 43 284
Ränteintäkter 898 712 Övriga interimsskulder 55 778 57 432
Övriga finansiella intäkter 587 641 Summa 153 711 139 396
Summa 1 485 1 353

Not 12
Not 5 Övriga Justeringsposter 2008 2007
Finansiella kostnader 2008 2007 Ovillkorat aktieägartillskott 1 219 0
Räntekostnader 22 734 19 107 Nyemission 2 900 0
Ränta på pensionsavsättning 293 319 Reavinst vid fastighetsförsäljning 0 -58
Övriga finansiella kostnader 567 325 Ianspråktagande av Eget kapital 0 -287
Summa 23 594 19 751 Summa 4 119 -345

Not 6 Not 13
Nedskrivning 2008 2007 Försäljning Anläggningstillgångar 2008
Nedskrivningar -1 219 0 Del av Åmål Södergården 1:24 7
Summa -1 219 0 Del av Åmåls Nygård 1:62 6

Del av Åmåls Nygård 1:1 12
Not 7 Del av Åmåls Nygård 1:1 20
Mark, byggnader och tekniska anl. 2008 2007 Del av Åmål 4:1 43
IB 783 508 763 067 Summa 88
Årets investeringar 108 329 49 768

891 837 812 835 Not 14
Tillkommande poster: Förvärv Anläggningstillgångar 2008
Anskaffning fastigheter 2 890 250 Åmål Stora Berga 1:56 -Vänersvik 2 800
Avgående poster: Åmål Knarrbyn 1:16 90
Bokfört värde sålda fastigheter -88 -611 2 890
Avskrivningar -31 020 -28 966
Nedskrivningar 0 0
Utgående balans 863 619 783 508
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NYCKELTAL 
 
 
 
 
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 
 2008                2008  2007  2007  
 
Anläggningstillgångar (kr/invånare) 72 890 29 230 66 039 28 277
    
 
Totala tillgångar (kr/invånare) 77 284 32 815 71 725 32 297
    
  
Långfristiga skulder (kr/invånare) 41 970 3 986 37 572 4 501
    
 
Låneskuld i % av anläggningstillgångar 58 14 57 14
    
 
Eget kapital (kr/invånare) 22 508 19 490 22 426 19 658
    
 
Soliditet % (inkl. pensionsskuld) -7 -26 -8 -26
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REDOVISNINGSPRINCIPER  

 
  
Redovisningslag Redovisningsmodell 
Kommunal redovisningslag (1997:614) ger ett 
regelverk för hur kommunens redovisning och 
bokföring ska fullgöras enlig god redovisningssed.  

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 egentliga verksamhet kostar. Resultatet 
på den andra nivån, resultat före extraordinära 
poster, beskriver resultatet sedan skatteintäkter samt 
ränteintäkter och räntekostnader ställts mot 
resultatet för den egentliga verksamheten. Den 
tredje nivån, årets resultat, visar resultatet efter att 
hänsyn har tagits till extraordinära intäkter och 
kostnader. Med extraordinära poster avses större 
intäkter och kostnader som ligger utanför den 
normala verksamheten.  
  
  
.  
  

  



REDOVISNINGSPRINCIPER  
 
 
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.  
 
Redovisningsprinciper 
 
Anläggningstillgångar redovisar anskaffningsvärde 
efter avdrag för investeringsbidrag och verkställda 
avskrivningar. Nominell metod används för 
beräkning av avskrivningar (linjär avskrivning). 
Vid bestämmande av den ekonomiska livslängden 
har SKL:s anvisningar följts. 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 värderas till anskaffnings-
värdet eller till det verkliga värdet om detta är lägre. 
Äldre exploateringsområden redovisas som 
anläggningstillgång och tomtförsäljning hanteras 
som inkomst. Avsikten är att nya 
exploateringsområden redovisas som omsättnings-
tillgång respektive anläggningstillgång enligt god 
redovisningssed. 
 
Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter 
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 
om redovisning av skatteintäkter. 
Skatteintäkter redovisas under inkomståret för 
intjänandet. Redovisade skatteintäkter består av tre 
delar: 
1. Preliminära månatliga skatteinbetalningar som 
kommer kommunen tillgodo under inkomståret. 
2. Prognos av eventuell avräkningslikvid för 
inkomståret. 
3. Differens mellan den slutliga taxeringen (som 
fastställs i november) och den redovisade 
skatteintäkten för föregående inkomstår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pensionsskulden redovisas enlig blandmodellen 
vilket innebär att pension som intjänats före 1998 
inte tas upp som skuld eller avsättning utan 
redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar 
avseende pensionsförmåner som intjänats före år 
1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen.  
Pensionsförvaltarens (KPA) beräkning nyttjas för 
att ta fram pensionsskuldens storlek som beräknas 
utifrån RIPS 07. 
 
Årets förändring av semesterlöneskulden och ej 
kompenserad övertid redovisas under verksam-
hetens nettokostnader i resultaträkningen. Den 
totala skulden av dessa redovisas som kortfristig 
skuld i balansräkningen. 
 
Kommunens leasingavtal redovisas som 
operationella och har inte tagits upp i balans-
räkningen. Projekt med extern finansiering har 
eliminerats i årsredovisningen.  
 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts 
och belastat verksamhetsåret. Utställda fakturor 
efter årsskiftet, men som är hänförliga till 
redovisningsåret, har fordringsförts och tillgodo-
gjorts verksamhetsåret. 
 
Vatten- och avloppsverksamheterna särredovisas i 
resultaträkning. Redovisningen är föremål för 
revidering eftersom praxis och rekommendationer 
ännu inte finns på området utifrån den nya VA- lag 
som trädde i kraft 1 januari 2007. 
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