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201106 2010 2009 2008 2007

Folkmängd 12 281 12 294 12 434 12 545 12 589

Födelsenetto ‐30 ‐52 ‐65 ‐56 ‐53

Flyttnetto 18 ‐87 ‐46 12 ‐74

201106 2010 2009 2008 2007

Utdebitering av skatt:

‐ Kommun 22,89 22,54 22,54 22,54 22,54

‐ Landsting 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45

‐ Kyrkoavgift 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

‐ Begravningsavgift 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

Total: 34,93 34,58 34,58 34,58 34,58

Mkr 201106 2010 2009 2008 2007

Resultat ‐3,4 10,7 ‐6,9 ‐3,0 0,3

Nettokostnadsandel (av skatt & bidrag) 97,5% 94,2% 97,2% 96,7% 96,0%

Investeringar (inkl investeringsbidrag) 4 16 32 34 42

Tillgångar 411 441 440 412 407

Långfristiga lån 70 70 70 50 51

Kortfristiga skulder 90 115 124 110 100

Eget kapital 245 249 238 244 248

Likvida medel 28 35 27 3 8

Pensionsskuld 335 335 354 350 351

Soliditet % 60 56 54 59 61

Soliditet % inklusive pensionsskuld ‐22 ‐20 ‐26 ‐26 ‐26

Tillsvidare‐ och visstidsanställda 1 105 * 1 456 1 550 1 563

Årsarbetare 993 * 1 246 1 313 1 322

* Kan av systemtekniska skäl inte redovisas

INVÅNARE

SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV SKATT

EKONOMI & PERSONAL
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INLEDNING 
 

 
Så styrs Åmåls Kommun  
Åmåls  kommun  är  en  demokratisk, 
politikerstyrd  organisation. Det  innebär  att 
förtroendevalda  politiker  styr  kommunen. 
Varje  plats  i  kommunfullmäktige  kallas  för 
mandat. Vart fjärde år hålls allmänna val där 
det  bestäms  hur  många  mandat  som 
tilldelas de olika politiska partierna.  I Åmåls 
kommun  är  det  Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet  och  Miljöpartiet  som  är  i 
majoritet.  Kommunfullmäktige  är  den 
högsta  politiska  instansen  och  de  i  sin  tur 
utser  vilka  politiker  som  ska  sitta  i  olika 
nämnder  och  styrelser.  Till  sin  hjälp  har 
politikerna anställda på olika förvaltningar. 
 
Medarbetare 
Kommunal  verksamhet  är personalintensiv, 
kommunen  tar  i  sin  tjänst  ca  1  100 
tillsvidare‐  och  visstidsanställda.  Human‐
kapitalet  är  en  av  de  mest  betydelsefulla 
tillgångarna  och  kommunens  förmåga  att 
attrahera  och  utveckla medarbetare  tillhör 
de  viktigaste  uppdragen  inom  personal‐
området.  
 
Mål- och resultatstyrning 
Kommunen  bedriver  en  stor  och  mång‐
facetterad  verksamhet.  För  att  nå  effektiv 
verksamhet  av  hög  kvalitet  krävs  att 
kommunen  kontinuerligt  följer  upp  och 
utvärderar  de  resurser  som  investeras,  de 

insatser  som  utförs  och  det  resultat  som 
uppnåtts  i  enlighet  med  mål  kommunfull‐
mäktige beslutat om. Målstyrningen strävar 
efter helhetssyn genom tydliga uppdrag och 
mätbara mål.  
 
Befolkning och demografi 
Befolkningsutvecklingen  i  Åmåls  kommun 
har  under  de  senaste  åren  varit  negativ. 
Förändringen  utgörs  av  födelsenetto  samt 
flyttnetto.  De  senaste  åren  har 
genomsnittet  av  födelsenettot  varit minus 
60  personer  per  år.  Det  betyder  att 
flyttnettot behöver vara positivt med minst 
samma  antal  för  att Åmåls  befolkning  inte 
ska minska.  
 
Åldersstrukturen  i  Åmåls  kommun  avviker 
från riket  i snitt. Kommunen har färre antal 
invånare  än  rikssnittet  i  de  yngre  ålders‐
kategorierna,  medan  omvänt  förhållande 
gäller  för  invånare  som  är  äldre  än  45. 
Särskilt  för  de  som  är  äldre  än  65  har 
kommunen ett mycket högre snitt än riket.  
Befolkningsunderlaget  är  en  viktig  del  av 
skatteunderlaget. Vid halvårsskiftet uppgick 
Åmåls  befolkning  till  12  281  personer.  En 
minskning med 93  jämfört med föregående 
halvår.  En  nedgång  med  100  invånare  
motsvarar  ungefär  en  minskning  av 
statsbidrag på drygt 4 Mkr. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

 
Enligt  lagen om  kommunal  redovisning  ska 
delårsrapport upprättas minst  en  gång  per 
år  och  omfatta  en  period  av minst  hälften 
och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 
Åmåls  kommun,  organisationsnummer 
212000‐1587,  avger  härmed  delårsrapport 
för årets första sex månader. 
 
OMVÄRLD 
 
Nedgången  i  världsekonomin  2008‐2009 
drabbade Sverige hårdare än andra  länder. 
Under  första  halvåret  bedömdes  att 
konjunkturen  hade  vänt  och  den  svenska 
ekonomin  var  inne  i  en  stark  tillväxtfas, 
enligt  Sveriges  Kommuner  och  Landsting 
(SKL)  (ekonomirapport,  maj  2011). 
Omfattande  ekonomiska problem har dock 
uppstått  i  USA  och  ett  antal  europeiska 
länder under året vilka lett till stor oro på de 
finansiella marknaderna och detta kommer 
med stor säkerhet att påverka oss. 
 
Arbetslösheten  i Sverige har sjunkit men är 
fortfarande  på  en  relativt  hög  nivå.  Den 
höga  arbetslösheten  har  pressat  ned 
löneökningarna  och  bedömningen  är  att 
löneökningarna  successivt  kommer  att  öka 
till en nivå upp mot fyra procent per år. 
 
Sammantaget  har  SKL  bedömt  att  skatte‐
underlaget  kommer  att  växa  i  relativt 
normal  takt  men  minskade  statsbidrag 
under kommande år gör dock att resultatet 
sjunker  för  Sveriges  kommuner.  För  Åmåls 
kommun  försämras  prognosen  dessutom 
med tanke på vikande befolkningsunderlag. 
 
Arbetsmarknad 
Arbetslösheten  sjunker  i  Åmåls  kommun. 
Sista  juni  i  år  var  334  (406)  personer 
arbetslösa  i Åmål, det är en minskning med 
18  %  från  året  innan.  89  (132)  individer 
kategoriseras  som  långtidsarbetslösa  vilket 
är en minskning med 33 %  jämfört med för 
ett  år  sedan.  Sökande  i  program  med 
aktivitetsstöd var 328 (342), vilket   också är 
en minskning (4 %). 
 
Skatteunderlag 
Kommunalt  skatteunderlag  utgörs  av 
beskattningsbar  förvärvsinkomst  för  fysiska 

personer.  Underlaget  ökar  och  minskar  i 
takt  med  invånarnas  sysselsättningsgrad, 
löneökningstakt, folkmängd, etc.  
 
Vid halvårsskiftet uppgick Åmåls befolkning 
till 12 281 personer. Det kan  jämföras med 
årsskiftet då antalet invånare var 12 295, en 
minskning med  14  st. De  senaste  åren har 
Åmåls  befolkning,  i  snitt,  minskat  med  ca 
100  st  per  år.  Avbefolkningen  är  alarm‐
erande för kommunens framtida ekonomi. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
HALVÅRET 
 
Kommunen  har  gått  igenom  en  av  de 
svåraste  ekonomiska  situationerna  på 
många år och har vidtagit kraftfulla åtgärder 
för  att  nå  ekonomi  i  balans.  Det  råder 
fortsatt  ansträngd  ekonomi,  men  anpass‐
ningar  är  genomförda  för  att  minska 
kommunens kostnadsnivå.  
 
Från 1  januari 2011 har Åmåls kommun en 
ny majoritet som styr, vilket innebär att alla 
nämndeordförande kommit nya på sin post, 
liksom även många ledamöter.  
 
Kulturnämnden  och  Samhällsbyggnads‐
nämnden  samt  tillhörande  förvaltning  har 
upphört.  Kommunstyrelseförvaltningen  har 
tagit  över  ansvaret  för  ca  40%  av  fd 
Samhällsbyggnadsförvaltningens  personal 
samt  flera andra verksamheter,  t.ex. bygg‐, 
miljö‐  och  fastighetsfrågor.  Områdena 
teknik och fritid, som tidigare var Samhälls‐
byggnadsnämndens  ansvar,  bedrivs  sedan 
årsskiftet av en för Säffle och Åmål gemen‐
sam nämnd och förvaltning.  
 
Ett  beslut  om  ny  förvaltning,  Integrations‐ 
och  arbetsmarknadsförvaltningen,  trädde  i 
kraft  vid  årsskiftet med målet  att  hantera 
integrationsfrågor,  arbetsmarknadsfrågor, 
generationsväxlingen och näringslivsutveck‐
ling  så effektivt  som möjligt. Detta  ska  ske 
genom  samverkan mellan  vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsenhet,  försörjningsstöd, 
näringslivsutvecklare  m  fl  där  en  tydlig 
arbetslinje ska genomsyra verksamheten. 
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Åmåls  kommun planerar,  i  samarbete med 
en  exploatör,  att  förlänga  stadskärnan  ut 
mot  Vänern  genom  bebyggelse  på  Norra 
Hamnplan och Måkeberg.  
 
Hamnterminalen  hyrs  numera  av 
Marin&Fritid,  ett  väletablerat  företag  som 
säljer  båtar,  motorcyklar,  fiskeutrustning 
mm och även service och vinterförvaring av 
båtar.  
 
En  ny  grafisk  profil,  en  kommunik‐
ationspolicy  och  riktlinjer  för  sociala 
mediers användning  i kommunen utgör ett 
första  steg  mot  en  tydligare  och  mer 
sammanhållen  bild  av  företaget  Åmåls 
kommun  och mot  en mer  utvecklad med‐
borgardialog. 
 
Det är beslutat att en vision för Åmål ska tas 
fram. Medborgare, politiker och tjänstemän 
deltar  i  framtagandet,  vilket  ger  en  väl 
förankrad  vägledning  av  hur  våra  skatte‐
medel ska fördelas. 
 
FRAMTIDSBEDÖMNING 
 
Det  är  fortsatt  kärva  tider  med  krav  på 
effektiviseringar och kostnadsanpassningar i 
många  av  Sveriges  kommuner.  Åmåls 
kommun redovisar i ekonomiprognosen per 
30 juni 2011 ett underskott på 1,4 Mkr.  
 
Kommunens  nämnder  prognostiserar  ett 
underskott  på  10,5 Mkr mot  budget  vilket 
fordrar  omställningar  för  att  nå  ekonomi  i 
balans på både kort och lång sikt.  
 
Budgetarbetet  inför  2012  pågår  och  är  i 
skrivande  stund  redo  för  facklig 
förhandling  och  politisk  beslutsprocess. 
Majoritetens  förslag  har  balanserats  och 
utformats utifrån  kommunala  jämförelser 
av  struktur,  genomsnittskostnader  och 
demografi, men även med fokus på volym, 
efterfrågan och politiska prioriteringar.  
 
Den  långsiktiga  ekonomiska  planeringen 
har stärkts, men det är alltjämt av ytterst 
vikt  med  aktiv  styrning,  där  de  ökande 
verksamhetsbehoven  kontinuerligt  följs 
upp  och  balanseras  mot  ekonomiska 
resurser. Det är viktigt att påminna sig om 
att  vikande  befolkningsutveckling 
tillsammans  med  en  hög  arbetslöshet 
ställt mot oförändrat omfång  av befintlig 

kommunal  verksamhet  är  en  ogenom‐
förbar kombination. 
 
DELÅRSBOKSLUT JANUARI – JUNI 
2011 
 
Kommunernas  ekonomi  och  redovisning 
regleras  av  kommunallagen  och  den 
kommunala  redovisningslagen.  Lagstift‐
ningen kompletteras av  rekommendationer 
från  Rådet  för  kommunal  redovisning. 
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig 
redogörelse  för  utvecklingen  av  kom‐
munens  verksamhet  och  resultat  sedan 
föregående räkenskapsårs utgång. 
 
Intäkter 
Kommunens  största  inkomstkällor  är 
kommunalskatt,  fastighetsavgift  och 
generella  statsbidrag.  De  uppgick  till  320 
Mkr och tillsammans står för omkring 76 % 
av  totala  intäkterna.  Utfallet  för 
skattintäkter och bidrag  är 10 Mkr mer  än 
budgeterat hänförbart  till  SKL:s  förändrade 
prognos  av  slutlig  kommunalskatt.  Färre 
invånare  i  Åmål  vid  ingången  av  året  än 
budgeterat  är  anledningen  till  att 
utbetalningar för utjämningsbidrag är något 
lägre än budget. 
 
De  verksamhetsanknutna  intäkterna  består 
till  största  del  av  avgifter  för  barnomsorg, 
äldreomsorg,  lokalhyror  samt  inter‐
kommunala  ersättningar.  Dessa  intäkter 
uppgår  till 98 Mkr och  finansierar 23 %  av 
verksamhetskostnaderna.  
 
Avgifter och  taxor står  för en mindre andel 
av  kommunens  intäkter.  Utrymmet  för 
höjning av taxor och avgifter ger inte särskilt 
stor  handlingsfrihet  sedan  införandet  av 
maxtaxor  för  tjänster  inom  barn‐  och 
äldreomsorg. 
 
Kostnader 
Totala  kostnader,  inklusive  avskrivningar, 
ökade med 21 Mkr till totalt 424 Mkr. Verk‐
samhetsanknutna  kostnader  består  främst 
av personal och  lokaler. Personalkostnader, 
inklusive  pensioner,  uppgår  till  254  Mkr, 
eller  62  %,  av  kostnader  exklusive 
avskrivningar.  Personalkostnader  har 
minskat med 6 Mkr från föregående år. 
Exempel  på  övriga  kostnader  i  kommunen 
är köpta tjänster, hyror,  livsmedel, material 
och energi.  
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Nettokostnadsanalys 
Ett  sätt  att  belysa  förhållande  mellan 
intäkter och kostnader är att analysera hur 
stor  andel  av  verksamhetens 
nettokostnader  som  tas  i anspråk av  totala 
intäkter  (skattt  och  bidrag).  Av  redovisad 
resultatutveckling  framgår  att  2011  års 
nettokostnader  för  de  olika  verk‐
samheterna, exklusive avskrivningar, upptar 
97,5 % av intäkterna, vilket är en försämring 
jämfört med föregående år (95,8%). 
 
Finansnetto 
Åmåls  kommun  har  under  längre  tid 
redovisat  ett  positivt  finansnetto  (dvs.  att 
ränteintäkter  och  borgensavgift  överstiger 
räntekostnader). Delvis tack vare att stor del 
av  investeringar  har  skattefinansierats  och 
inte  finansierats  av  ny  upplåning  samt  att 
överföring av fastigheter från kommunen till 
Åmåls  Kommunfastigheter  AB  (ÅKAB) 
finansierats med revers.  
 
Finansnettot  på  1,8  Mkr  är  i  bättre  än 
budget.  
 
Periodens resultat och balanskravet 
Balanskravet  anger  den  lagstadgade 
miniminivån  som  den  kommunala 
ekonomin måste nå upp till  ‐ kostnader ska 
inte  överstiga  intäkter.  Vid  beräkning  av 
balanskravet ska reavinster exkluderas.  
 
Resultatet för perioden är ett underskott på 
‐3,4  Mkr.  Det  är  5,1  Mkr  sämre  än 
budgeterat. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar  är  tillgångar  som  är 
avsedda  att  ägas  under  längre  tid  och 
representeras av mark, byggnader, tekniska 
anläggningar  och  inventarier.  Anläggnings‐
tillgångarna  upptas  i  balansräkningen  till 
anskaffningsvärdet  med  avdrag  för 
planenliga  avskrivningar  och  investerings‐
bidrag  och  värderas  till  261  Mkr. 
Tillgångarna minskade  under  året med  12 
Mkr.  Avskrivningar  hade  större  omfattning 
än nyanskaffningar.  
 
De  finansiella  anläggningstillgångarna 
består  företrädesvis av aktier och  långsiktig 
fordran  relaterade  till  kommunens helägda 
fastighetsbolag.  Finansiella  anläggningstill‐
gångar  minskade  med  3  Mkr,  delvis  med 
anledning  av  att  ÅKAB  amorterade  del  av 
kommunens långfristiga fordran. 

Omsättningstillgångar 
Kommunens omsättningstillgångar består bl 
a av kortsiktiga fordringar från debitering av 
barnomsorg  och  äldreomsorg.  Fordran  på 
Säffle  kommun uppgår  till 5 Mkr  avseende 
försäljning av inventarier.  
 
Kommunens  likvida  medel  uppgår  i  bok‐
slutet till 28 Mkr. 
 
Avsättningar 
I pensionsavtalet KAP‐KL  finns en möjlighet 
för  arbetsgivare  att  betala  ut  särskild 
avtalspension  till  den  anställde.  Överens‐
kommelsen  kan  gälla  partiell  eller  hel 
pension.  Kommunens  avsättning  är  för  ett 
tjugotal  individer  och  redovisas  som 
avsättning  i  balansräkningen.  Kostnaden 
uppstår  alltså  i  kommunens  redovisning 
innan  pensionsutbetalningarna  slutförs  till 
den  enskilde.  Utbetalningar  påverkar  sen 
likviditeten men inte resultatet.  
 
Skulder 
Vid  årets  ingång  uppgick  de  långfristiga 
skulderna  70  Mkr.  Kommunens 
skuldsättningsgrad, skulder och avsättningar 
i  jämförelse med  totala  tillgångar,  är  40%, 
vilken  är  en  minskning    jämfört  med 
årsskiftet. 
 
Borgensåtagande 
De  förutsättningar  som  gäller  för  en 
kostnadseffektiv finansiering hos kommuner 
kan  på  olika  sätt  även  föras  över  till  de 
kommunala  företagen.  Ett  sätt  att utnyttja 
kommunens  goda  kreditvärdighet  är 
kommunal borgen för företagens upplåning. 
Kommunernas  grundlagsskyddade  beskatt‐
ningsrätt gör att bankerna  ser  krediter,  för 
vilka en kommun har tecknat borgen, som  i 
princip riskfria.  
 
Syftet med  borgensåtagandet  kan  vara  att 
stödja  verksamheter,  som  inte  bedrivs  av 
kommunen  själv  men  som  ur  kom‐
munalpolitisk synpunkt anses angelägen. En 
viktig  fråga  är  dock  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.  För  åtaganden  i 
fastighetsbolagen  ÅKAB  och  ÅNAB 
debiterade kommunen en borgensavgift på 
0,5 % av beviljat belopp. 
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Kommunens  samlade  borgensåtagande 
uppgick till 521 Mkr.  
 
Pensionsförpliktelser 
Redovisningslagen  anger  att  kommunerna 
ska redovisa pensionsskulden enligt ”bland‐
modellen”.  Vilket  innebär  att  pensions‐
förpliktelser intjänade före 1998 inte ska 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  halv‐
årsbokslutet  uppgår  pensionsförpliktelsen 
till 335 Mkr inklusive löneskatt. 
 
Pensionsskuldens  storlek  är  beroende  av 
antalet  personer  som  den  omfattar, 
antagande  om  livslängd,  avkastning  och 
inflation.  Pensionsutbetalningar  kopplade 
till  pensionsskulden  beräknas  fortsätta  att 
öka fram till och med år 2030.  
 
Investeringar 
Investeringsvolymen  har  reducerats  under 
de  senaste åren. Fullmäktige har dessutom 
antagit en ny  investeringspolicy som kräver 
att  större  investeringar  följs  av  väl 
motiverade  skäl  samt  en  redogörelse  över 
investeringsförtjänsten. 
 
I  årets  budget  uppgår  investeringsvolymen 
till  21,4 Mkr.  Den  inkluderar  även  tidigare 
års  ej  verkställda  investeringar  som  har 
flyttats  över  till  årets  budget.  Första 
halvårets  genomförda  investeringar uppgår 
till 4,5 Mkr.  Investeringar gjorda av Teknik‐ 
och fritidsnämnden har ännu ej redovisats  i 
Åmåls  kommun.  En mer  detaljerad  invest‐
eringsredovisning presenteras längre fram. 
 
 
 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
 
För  att  främja  en  utveckling  med  god 
ekonomisk  hushållning  har  kommun‐
fullmäktige  fastställt mål  för både ekonomi 
och verksamhet.  
 
Finansiella mål 
 
1. Nettokostnadsandel  ska  högst  vara  99.5 
%.  (Totala  kostnader  ska  inte  överskrida 
99.5 procent av totala intäkterna). 
 

Resultat: Målsättning för helåret (halvåret = 
97,5 %). 
 
2.  Årets  resultat  ska  användas  till 
pensionsåtagande  i ansvarsförbindelsen om 
inte fullmäktige beslutar annat. 
 
Resultat: Målsättning för helåret. 
 
3.  Skattefinansieringsgrad  av  investeringar 
ska  vara  100  %.  (Finansieras  med  egna 
medel,  undantag  kan  göras  för  taxe‐
finansierade investeringar). 
 
Resultat: Målsättning  för helåret.  (halvåret 
= ja) 
 
4.  Låneskuld  bör  amorteras  med  minst  1 
mkr per år. 
 
Resultat: Målsättning för helåret. 
 
5.  Soliditeten,  eget  kapital  dividerat  med 
totala tillgångar, ska lägst uppgå till 60 %. 
 
Resultat: Målsättning för helåret (halvåret = 
60 %). 
 
6.  Budgetberedningen  ska,  vid  ett  tillfälle 
per  kvartal,  analysera  och  utvärdera 
följsamheten av finansiella mål. 
 
Resultat: Målsättning för helåret  
 
7.  Sammanställd  redovisning  för  året 
(koncernbokslut)  ska  redovisas  till 
fullmäktige i mars. 
 
Resultat: Målsättning för helåret. 
 
Verksamhetsmål 
 
Målstyrningens  struktur  är  uppdelad  i 
inriktningsmål  samt  prestations‐  och 
utvecklingsmål.  Inriktningsmål  är  ett 
styrande och övergripande mål som antagits 
av kommunfullmäktige: 
 
”Vi  ska  bli  fler”,  med  följande  strategiska 
mål: 

1. En  framtidskommun  med  ljuvlig 
boendemiljö och möjligheternas startpunkt. 

2. Delaktiga  och  engagerade  med‐
arbetare. 
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3. En  långsiktig  och  kvalitativ  ekonomisk 
hushållning 

4. En expansiv  tillväxtkommun där det är 
nära  till  arbete,  fritidsaktiviteter  och 
upplevelser. 

Dessa  strategiska  mål  formuleras  i  18  st 
framgångsfaktorer.  

 

Prestations‐  och  utvecklingsmål  bryter  ned 
inriktningsmålen  på  en  mer  praktisk  och 
verksamhetsnära nivå. 

 

Uppföljning  av dessa mål  sker  i huvudsak  i 
slutet av året.  

 

I  delårsrapportens  verksamhetsberättelser 
för  respektive  nämnd  sammanfattas 
bedömningar  av måluppfyllelsen  för  första 
halvåret 2011. 

 
PROGNOSTISERAT 
HELÅRSRESULTAT 
 
Avvikelse mot budget, 
halvårsbokslut 

 
‐5 129 tkr 

   
Prognostiserad avvikelse 
mot budget, helår 

 
‐1 410 tkr 

 
Prognosens uppgift är att förutse händelser 
och  förändringar  för  hela  året  och 
delårsrapporten tar hänsyn till de händelser 
(ekonomiska  rättigheter  och  skyldigheter) 
som skett under årets första sex månader. 
 
Redovisningsprincipen  för  semesterlöne‐
skuldsberäkning  är  förändrad  för  året. 
Kostnader för kommunens totala semester‐
löneskuld  kostnadsföres  fortlöpande  (1/12 
per  månad).  Kostnaden  kommer  att 
utjämnas  under  helåret  då  flest  uttagna 
semesterdagar är under månaderna juli och 
augusti och bokförs månaden efter uttag.  
 
 
 
 
 

 
RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS 
 
Kommunens  resultat  påverkas  av  ett  antal 
yttre  och  inre  faktorer.  Förändringar  i  en 
kommuns demografi kan exempelvis utgöra 
en  finansiell  risk  i  form  av  sänkt 
skatteunderlag  och  ökade  pensions‐
utbetalningar per invånare.  
 
Kommunfullmäktige  har  antagit  nytt 
uppdaterat  reglemente  för  intern  kontroll. 
Nämnderna  har  det  yttersta  ansvaret  för 
intern  kontroll,  enligt  kommunallagen,  och 
ska  se  till  att  verksamheten  bedrivs  i 
enlighet  med  mål  och  riktlinjer  som 
kommunfullmäktige  bestämt  samt  övriga 
föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten. 
Kommunrevisionen  har  efter  granskning 
påpekat att kommunen saknar ett samman‐
hållande och strukturerat arbetssätt när det 
gäller  internkontrollen  samt  rekommend‐
erat att anvisningar  för  interkontrollarbetet 
utformas 
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EKONOMISK REDOVISNING 
 

 
 
 

BOKSLUT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE
Tkr 201106 201106 201006 mot budget

Verksamhetens intäkter Not 1 98 914 82 666 87 945 16 248
Verksamhetens kostnader Not 2 -412 548 -381 053 -390 158 -31 495
Avskrivningar Not 3 -11 489 -11 537 -12 511 48
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -325 123 -309 924 -314 724 -15 199

Skatteintäkter Not 4 227 947 218 322 220 581 9 625
Statliga utjämningsbidrag Not 5 91 962 92 712 93 151 -750
Finansiella intäkter Not 6 2 216 1 632 2 480 584
Finansiella kostnader Not 7 -439 -1 050 -878 611
RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER -3 437 1 692 610 -5 129

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT Not 20 -3 437 1 692 610 -5 129

RESULTATRÄKNING

 
 
 
 
 
 

INTÄKTER KOSTNADER BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE PROGNOS
Tkr 201106 201106 201106 201106 mot budget 201112*

Kommunfullmäktige 641 -1 697 -1 056 -833 -223 -305
Kommunstyrelse 52 589 -102 257 -49 668 -43 468 -6 200 -895
Bygg- och Miljönämnd 0 -88 -88 -72 -16 0
Barn- och Utbildningsnämnd 32 151 -158 167 -126 016 -115 620 -10 396 0
Teknik- o Fritidsnämnd S-Å 15 048 -30 939 -15 891 -15 998 107 -8 912
Vård- och Omsorgsnämnd 16 381 -149 222 -132 841 -128 467 -4 374 -400
Finansförvaltning 80 540 -80 103 437 -5 465 5 902 0

NETTOKOSTNADER 197 350 -522 473 -325 123 -309 923 -15 200 -10 512

Skatteintäkter 227 947 0 227 947 218 322 9 625 8 958
Generella statsbidrag 91 962 0 91 962 92 711 -749 144
Finansiella intäkter 2 216 0 2 216 1 632 584 0
Finansiella kostnader 0 -439 -439 -1 050 611 0

RESULTAT 519 475 -522 912 -3 437 1 692 -5 129 -1 410

* Prognos för utfall jämfört
med budget per 2011-12-31

DRIFTREDOVISNING
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TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 201106 201006
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 237 493 234 454
Maskiner och inventarier Not 9 23 389 41 479
Finansiella anläggningstillgångar Not 10 83 327 86 688
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 344 209 362 621

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd och Lager Not 11 5 144
Fordringar Not 12 38 880 33 198
Kassa och Bank Not 13 28 058 29 226
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 66 943 62 568

SUMMA TILLGÅNGAR 411 152 425 189

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 248 304 237 583
Periodens resultat -3 437 610
EGET KAPITAL Not 14 244 867 238 193

AVSÄTTNINGAR
Pensioner Not 15 6 007 8 079

SKULDER
Långfristiga skulder Not 16 70 000 70 000
Kortfristiga skulder Not 17 90 278 108 917

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 411 152 425 189

PANTER & ANSVARSFÖRBINDELSER 
* Borgensåtagande 520 911 508 434
* Pensionsförpliktelser 335 258 354 493
* Förvaltade fonder 4 130 4 164
* Överskottsfond KPA 1 090 -315
* Outnyttjad kontokredit 30 000 30 000

BALANSRÄKNING
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201106 201006
LÖPANDE VERKSAMHET
Verksamhetens intäkter 98 914 87 945
Verksamhetens kostnader -412 548 -390 158
Justering för avsättning pensionsskuld -1 947 0
Verksamhetens nettokostnader -315 581 -302 213
Skatteintäkt, fastighetsavgift och statliga utjämningsbidrag 319 909 313 732
Finansiella intäkter 2 216 2 480
Finansiella kostnader -439 -878
Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 6 105 13 121

Rörelsekapitalets förändring
Ökning(-) / Minskning (+) av förråd -2 -80
Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar 8 234 7 705
Minskning(-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder -24 892 -15 486
Förändring av rörelsekapital -16 660 -7 861

Verksamhetsnetto -10 555 5 260

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringar -4 326 -6 952
Investeringsbidrag 0 460
Anslutningsavgifter 0 197
Försäljning av anläggningstillgångar Not 18 5 160 0
Förvärv av anläggningstillgångar Not 19 -198 0
Investeringsnetto 636 -6 295

FINANSIERING
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 2 950 2 935
Upplåning
Nyupptagna lån 0 0
Amortering och inlösen av lån 0 0
Finansieringsnetto 2 950 2 935

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL -6 969 1 900

Likvida medel vid årets början 35 027 27 326
Likvida medel vid årets slut 28 058 29 226

-6 969 1 900

FINANSIERINGSANALYS
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Tkr Tkr
Not 1 Not 6
Verksamhetens externa intäkter 201106 201006 Finansiella intäkter 201106 201006
Försäljningsmedel 1 168 1 407 Ränteintäkter 891 1 155
Taxor och avgifter 34 048 31 590 Övriga finansiella intäkter 1 325 1 325
Hyror och arrenden 19 634 10 155 Summa 2 216 2 480
Bidrag 25 334 23 523
Fsg verksamhet och entreprenader 20 489 21 235 Not 7
Övr intäkter -1 759 35 Finansiella kostnader 201106 201006
Summa 98 914 87 945 Räntekostnader -439 -878

Ränta pensionsavsättning 0 0
Not 2 Summa -439 -878
Verksamhetens externa kostnader 201106 201006
Personalkostnader -254 489 -260 265 Not 8
Material -10 913 -14 314 Mark, byggnader & tekn anläggn. 201106 201006
Hyror -28 901 -28 954 IB 240 561 237 270
Köpta tjänster -97 135 -56 497 Investeringar tom halvåret 3 932 3 794
Bidrag -17 084 -20 540 Tillkommande poster:
Övriga kostnader -4 026 -9 588 Anskaffning fastigheter 198 0
Summa -412 548 -390 158 Avgående poster:

Bokfört värde sålda fastigheter -4 -1
Not 3 Avskrivningar -7 194 -6 609
Avskrivningar 201106 201006 Nedskrivningar 0 0
Mark, byggnader och teknisk anl. -7 194 -6 609 Utgående balans 237 493 234 454
Inventarier -4 295 -5 902
Summa -11 489 -12 511 Specifikation: 201106 201006

Mark 11 924 11 879
Not 4 Verksamhetsfastigheter 13 558 13 915
Skatteintäkter 201106 201006 Fastigheter för affärsverksamhet 87 036 82 556
Perliminärt erhållen kommunalskatt 217 651 213 883 Publika fastigheter 103 611 104 618
Prognos slutavräkning kommunalskatt 10 296 6 698 Fastigheter för annan verksamhet 21 364 21 486
Summa 227 947 220 581 Summa 237 493 234 454

Not 5 Not 9
Utjämningsbidrag & Fastighetsavgift 201106 201006 Maskiner och inventarier 201106 201006
Inkomstutjämningsbidrag 60 948 65 529 IB 32 446 44 879
Strukturbidrag 1 822 1 841 Investeringar tom halvåret 394 2 502
Regleringsbidrag 6 302 1 596 Bokfört värde sålda inventarier -5 156 0
Kostnadsutjämningsbidrag 6 619 7 862 Avskrivningar -4 295 -5 902
Utjämningsbidrag LSS 8 256 6 345 Utgående balans 23 389 41 479
Regleringsavgift 0 0
Fastighetsavgift 8 015 9 978 Specifikation: 201106 201006
Summa 91 962 93 151 Inventarier 17 958 32 079

Bilar och andra transportmedel 5 029 8 923
Konst 336 410
Övriga maskiner 66 67
Summa 23 389 41 479

NOTFÖRTECKNING
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Not 10 Not 14
Finansiella anläggningstillgångar 201106 201006 Eget kapital 201106 201006
Aktier, värdepapper och andelar 38 020 38 020 Eget kapital IB 248 304 237 583
Långfristiga fordringar 1 439 1 870 Periodens resultat -3 437 610
Långfristig fordran koncernföretag 43 868 46 798 Summa 244 867 238 193
Summa 83 327 86 688

Not 15
Not 11 Avsättningar 201106 201006
Förråd 201106 201006 Avsättning pensioner 4 834 6 502
Förråd och lager 5 144 Avsättning löneskatt 1 173 1 577
Summa 5 144 Summa 6 007 8 079

Not 12 Not 16
Kundfordringar 201106 201006 Långfristiga skulder 201106 201006
Diverse avgifter 13 556 8 303 Lån i kreditinstitut 70 000 70 000
Äldreomsorgsavgifter 2 939 2 610 Summa 70 000 70 000
Barnomsorgsavgifter 128 134
Abonnentavgifter 34 1 728 Not 17
Hyresavgifter 53 -714 Kortfristiga skulder 201106 201006
Övrigt 16 3 Leverantörsskulder 23 557 17 304
Delsumma 16 726 12 064 Personalens skatter och avgifter 7 786 7 817

Moms och punktskatter -815 1 290
Kortfristiga fordringar 201106 201006 Skulder till staten 33 37
Avräkningar 109 290 Övriga kortfristiga skulder 226 132
Andra kortfristiga fordringar 135 4 347 Upplupna löner 6 039 3 793
Fordringar hos staten 8 001 4 811 Upplupna semesterlöner 44 778 38 840
Revers Säffle Kommun 5 156 Upplupna sociala avgifter 8 767 9 036
Delsumma 13 401 9 448 Upplupna pensionskostn individ del 15 462 8 550

Förutbetalda skatteintäkter -15 973 14 564
Förutbet kostnader och uppl intäkter 201106 201006 Övriga interrimsskulder 418 7 554
Förutbetalda kostnader 281 1 314 Summa 90 278 108 917
Uppl skatteintäkter 0 0
Övriga interrimsfordringar 8 472 10 372 Not 18
Delsumma 8 753 11 686 Försäljning 201106 201006

Anläggningstillgångar 4 0
Totalsumma 38 880 33 198 Försäljning Inventarier Säffle 5 156

Summa 5 160 0
Not 13
Kassa och Bank 201106 201006 Not 19
Kassa 32 22 Förvärv
Plusgiro 6 1 Del av Åmål 4:1 198
Bank 28 020 29 203
Summa 28 058 29 226 Not 20

Periodens resultat 201106 201006
Periodens resultat -3 437 610
Realisationsvinster 0 0
Realisationsförsluster 0 0
Resultat enligt balanskravet -3 437 610

NOTFÖRTECKNING
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Tkr BOKSLUT ÅRSBUDGET AVVIKELSE

Kommunstyrelse
IT- enhet 8 200 192
Räddningsenhet 0 200 200
PIN-enhet 1 579 4 380 2 801
Kultur- & Turismenhet 249 590 341
Utvecklingsenhet 0 230 230
Vuxenutbildningen 0 100 100
Summa Kommunstyrelsen 1 836 5 700 3 864

Barn- och Utbildningsnämnd
Enheten Grundskola 60 645 585
Enheten Förskola 0 105 105
Enheten Gymnasieskola 145 750 605
Summa Barn- och Utbildniningsnämnd 205 1 500 1 295

Säffle-Åmål Teknik och fritidsnämnd
(investering i fast egendom)
Park och idrott 332 600 268
Gator och förråd 0 3 846 3 846
Vatten och avloppshantering 97 6 144 6 047
Camping, motion och rekreation 877 2 050 1 173
Avfallshantering 992 1 000 8
Summa Säffle-Åmål Teknik och fritidsnämnd 2 298 13 640 11 342

Vård- och Omsorgsnämnd
Vård- och Omsorgsförvaltning 34 200 166
Verksamhetsområde 1, Stödresurs 147 400 253
Summa Vård- och Omsorgsnämnd 181 600 419

Summa bruttoinvestering 4 520 21 440 16 920

Investeringsbidrag
Anslutningsavgifter VA
Investeringsbidrag
Summa Investeringsbidrag 0

Summa nettoinvesteringar 4 520 21 440 16 920

Försäljning fastigheter 4
Färvärv fastigheter 198

En specifikation över försäljning/förvärv av fastigheter återfinnes under noter.

INVESTERING
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PERSONALREDOVISNING 
 

 
Nedanstående  personalstatistik  är  hämtad 
ur det nya personaladministrativa systemet 
som  togs  i  bruk  våren  2010.  För  att  få 
systemet  att  fungera  i  alla  dess  delar  har 
mycket arbete  lagts ner, vilket  i  sin  tur har 
medfört  att  möjligheterna  att  få  ut 
säkerställd statistik har varit begränsade.   
 
Den  statistik  och  de  bearbetningar  som 
redovisas avser förhållandet per den 30 juni 
2011.  Definitionerna  baseras  på  SKL:s 
rekommendationer för personalstatistik. 
 
Antalet  anställda  var  den  30  juni  1105  st, 
varav 914 kvinnor och 191 män. Redovisat i 
procent ger det en könsfördelning på 82,7% 
kvinnor och 17,3% män. Antalet årsarbetare 
vid samma tidpunkt var 993 årsarbetare. 
 
Den  största  anledningen  till  minskningen 
jämfört med  tidigare år är att vid årsskiftet 
2010/2011  överflyttades  stora  delar  av 
personalen  som  tidigare  varit  anställda  vid 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  till  Säffle 
kommun. 
 
Totalt  i  kommunen  arbetade  58,2%  heltid 
och  41,8%  deltid.  Bland  kvinnorna  var  det 
52,7%  som  arbetade heltid och  resterande 
47,3% deltid. Bland männen arbetade 84,3% 
heltid och 15,7% deltid. 
 
Medelsysselsättningsgraden  i  kommunen 
för  alla  anställda  var  89,9%.  Bland  kvinnor 
var den 88,9% och bland män 94,7%. 
 
Medellönen  i  kommunen,  baserad  på  de 
anställdas heltidslöner i juni 2011, är 23368 
kr/månad. Medellönen för kvinnor är 22274 
kr/månad  och  för  män  26616  kr/månad. 
Kvinnors  lön  i  förhållande  till männens  lön 
är 85,6%. 
 
Medelåldern  totalt  för  kommunens 
anställda  var  47,1  år.  Högst  medelålder 
återfinns  hos  Barn‐  och  utbildnings‐
förvaltningen  och  lägst  medelålder  hos 
Vård‐ och omsorgsförvaltningen. 
 
Åldersstrukturen  bland  de  kom‐
munanställda  visar  på  stora  pensions‐
avgångar  den  kommande  tioårsperioden. 

Under 2012‐2021 kommer 296 anställda att 
fylla  65  år  och  kan  därmed  gå  i  pension. 
Enligt  gällande  lagstiftning  kan  anställda 
välja att gå  i pension  i åldersintervallet 61‐
67 år. 
 
Det bör dock noteras att en stor del av den 
stora 40‐talist generationen redan har gått i 
pension och det  redan har  varit  en  ganska 
omfattande  personalomsättning  den 
senaste  tioårsperioden.  Inom  vissa  yrken 
och yrkeskategorier kommer det dock att bli 
stora problem med rekryteringen. 
 
Det är främst  inom  lärarkåren och personal 
inom  vård‐  och  omsorg  som  de  stora 
pensionsavgångar kommer att komma.  
 
Total  sjukfrånvarotid  i  förhållande  till 
sammanlagd  ordinarie  arbetstid  4,60%. 
Summa  tid  med  långtidssjukfrånvaro  (60 
dagar  eller  mer)  i  förhållande  till  total 
sjukfrånvarotid är 34,20%. 
 
Summa  sjukfrånvarotid  för  kvinnor  i 
förhållande  till  sammanlagd  ordinarie 
arbetstid för kvinnor är 3,10%. 
 
Summa  sjukfrånvarotid  för  män  i 
förhållande  till  sammanlagd  ordinarie 
arbetstid för män är 3,10%. 
 
Summa  sjukfrånvarotid  i  åldersgruppen  29 
år eller yngre  i  förhållande  till sammanlagd 
ordinarie  arbetstid  i  åldersgruppen  29  år 
eller yngre är 3,00%. 
 
Summa  sjukfrånvarotid  i åldersgruppen 30‐
49 år i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 30‐49 år är 5,00%. 
 
Summa  sjukfrånvarotid  i  åldersgruppen  50 
år  eller  äldre  i  förhållande  till  sammanlagd 
ordinarie  arbetstid  i  åldersgruppen  50  år 
eller äldre är 4,70%. 

 
kvinnor män totalt

antalet anställda 914 191 1105

varav heltid 52,7% 84,3% 58,2%

antal årsarbetare 993

medelsysselsättningsgrad 88,9% 94,7% 89,9%

medellön 22 274 26 616 23 368
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
 

 
Kommunstyrelsen  leder  och  samordnar 
kommunens  verksamheter  och  har  uppsikt 
över  nämndernas  arbete  och  den 
verksamhet  som  bedrivs  i  kommunala 
bolag.  Kommunstyrelsen  har  ett  över‐
gripande  ansvar  för  den  ekonomiska 
förvaltningen  samt  beredning  av  ärenden 
till  fullmäktige  och  ansvarar  också  för  att 
verkställa fullmäktiges beslut.  
 
Kommunledningskontoret  har  den 
övergripande  uppgiften  att  stödja 
kommunstyrelsen  och  effektuera  dess 
beslut.  Kansliet  handlägger  hela  ärende‐
kedjan  för  kommunstyrelsen och kommun‐
fullmäktige.  Ekonomienheten  ansvarar  för 
samordning  och  utveckling  av  processer 
som säkerställer en god ekonomi  i enlighet 
med  kommunens  målsättning. 
Personalenhetens  roll  är  att  ge  strategiskt, 
konsultativt  och  operativt  stöd  inom 
personalområdet  till  samtliga  förvaltningar. 
Integrations‐  och 
arbetsmarknadsförvaltningen  ska  vara 
stödjande  för  tillväxt  inom  näringslivet, 
samordning  av  internationellt  arbete  och 
EU‐frågor,  och  utveckling  av  en 
arbetsmarknad för alla. IT‐enheten ansvarar 
för  drift  och  service  av  IT‐miljön  till  alla 
kommunala  förvaltningar  avseende  bl.a. 
verksamheternas kommunikation med med‐
borgare/ kund och media.  
 

 
Halvåret som gått 
 

Arbetet under årets första sex månader har 
även  i  år  präglats  mycket  av  kommunens 
svåra  ekonomiska  läge  samt 
vindkraftsdebatten.  Ett  målmedvetet 
budgetarbete har lett till beslut som gör att 
prognoserna ger framtidstro. 
 
Från 1  januari 2011 har Åmåls kommun en 
ny majoritet som styr, vilket innebär att alla 
nämndeordförande kommit nya på sin post, 
likaså även många ledamöter.  
 
Kulturnämnden  har  upphört  liksom 
Samhällsbyggnadsnämnden  och  tillhörande 
förvaltning.  Kommunstyrelseförvaltningen 
har  tagit  över  ansvaret  för  ca  40%  av  fd 
Samhällsbyggnadsförvaltningens  personal 
samt  flera verksamheter. Områdena Teknik 
och  Fritid,  som  tidigare  var 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar, bedrivs 
sedan  årsskiftet  av  en  för  Säffle  och  Åmål 
gemensam nämnd och förvaltning.  
 
Ett  beslut  om  en  ny  förvaltning, 
Integrations‐  och  arbetsmarknadsförvalt‐
ningen,  trädde  i  kraft  vid  årsskiftet  med 
målet  att  hantera  integrationsfrågor, 
arbetsmarknadsfrågor,  generations‐
växlingen  och  näringslivsutveckling  så 
effektivt som möjligt. 

 
 
 
 
Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 43 469 86 937
Redovisat 49 669 87 832
Avvikelse ‐6 200 ‐895  
 
Nyckeltal 2010 2010 2009 2009 2008 2008

Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Infrastruktur och skydd (nettokostnader, kr per invånare) 4 569 4 045 4 150 3 839 4 185 3 756
Vuxenutbildning (kr / heltidsstuderande) 40 869 48 039 69 701 54 273
Räddningstjänst  ‐ (nettokostnader, kr per invånare) 681 783 615 778 643 758
Andel verksamhet i kommunal regi (procent) 89 83 90 84 92 85
Personalkostnad i procent av verksamhetskostnad 62 56 69 61 70 62
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Barn- och utbildningsnämnden  (BUN) 
verksamhetsområden  utgörs  av  förvalt‐
ningskontor,  gymnasieskola  inkl  gymnasie‐
särskola,  resursenhet  med  övergripande 
ansvar för insatser för barn / elever i behov 
av särskilt stöd t o m skolår 9 samt förskola 
och grundskola fördelat på tre områden. 
 

Halvåret som gått 
Under  första  halvåret  2011  har  Barn‐  och 
utbildningsförvaltningen  (BUF)  fokuserat på 
följande arbete: 
1. Åtgärda  och  utveckla  verksamheterna 
med  utgångspunkt  i  skolinspektionens 
granskning från 2010 där viktiga områden 
bl a har varit och är  rektors uppdrag och 
delaktighet,  likabehandlingsplan, 
bedömning och betyg samt kompetensut‐
veckling. 

2. Genomförande  och  implementering  av 
nya styrdokument som Skollag 2010:800, 
förordningar  läroplaner  /  kursplaner  och 
förändrat betygssystem. 

3. Utveckling  av  lön  och  lönekriterier  som 
verktyg för utveckling av verksamheten. 

4. Internkontroll och internkontrollplan med 
syfte  att  utifrån  gällande  lagar  och 
förordningar  säkerställa  rättsäkerheten 
för vår verksamhet. 

5. Risk‐  och  säkerhetsarbete  i  vår 
verksamhet  med  syfte  att  utveckla  och 
förbättra  kvaliteten  på  det  systematiska 
arbetet med dessa frågor. 

6. Kartläggning  av  BUF:s  personals 
kompetens  enligt  Skollag  2010:800 med 
syfte  att  kunna  bistå  med 
kompetensutveckling  i de fall behov finns 
samt  säkerställa  behörighetskravet  vid 
betygssättning. 

 
BUF:s  vision  är  att  vi  ska  ha  en  för‐
skola/skola  där  alla  barn  /  elever  vill  vara 
och  växa  i.  Vårt  arbete  ska  präglas  av  ett 
förhållningssätt  utifrån  ICDP*)‐vägledande 

samspel med  fokus  på  individen  och  dess 
känsla av  sammanhang, där  tillvaron  i våra 
verksamheter  ska  vara  hanterbar, 
meningsfull  och  begriplig.  Utifrån  uppdrag 
och  prioriterade  arbetsuppgifter  ska  BUF 
bedriva ett systematiskt och lösningsinriktat 
förhållningssätt.  Arbetet  ska  utgå  från 
beprövad erfarenhet och kunskap och bygga 
på evidensbaserade teorier och metoder. 
 

Framtidsutsikter 
Trots  vikande  barn‐/elevunderlag  i  våra 
verksamheter och trots vikande ekonomiska 
förutsättningar  i  Åmåls  Kommun  ser  BUF 
goda möjligheter till utveckling då vi har en 
god kompetensbas att vila på vad gäller vår 
personal.  En  särskild  satsning  kommer  att 
göras  under  hösten  2011  vad  gäller  kom‐
petensutveckling  inom  IT‐  och  medie‐
kompetens,  PIM  (praktisk  IT‐  och  medie‐
kompetens),  med  Skolverket  som 
huvudman,  för  att  på  ett  effektivare  och 
mer  kvalificerat  sätt  kunna  använda  IT  i 
undervisningen.  
 
Skollagen  2010:800  reglerar  personalens 
kompetens  och  behörighet  i  förskola  / 
grundskola  och    gymnasieskola  varför  en 
särskild  satsning  vad  gäller  kompetens‐
utveckling  kommer  att  inledas  för  de  ur 
personalen  som  trots  utbildning  ej  når  full 
behörighet för vår verksamhet.  
 

Ekonomi 
I  den  ekonomiska  uppföljningen  /  helårs‐
prognos  per  30  juni  har  en  nollprognos 
beräknats. Semesterkostnader redovisas vid 
intjänandet och inte vid uttag, vilket innebär 
att personalkostnader under första halvåret 
är högre än under andra halvåret. 
 

Forts. 
 

 
Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 115 620 231 240
Redovisat 126 017 ‐231 240
Avvikelse ‐10 397 0  
 
Nyckeltal 2011 2011 2010 2010 2009 2009
2011 års uppgifter om antal barn/elever utgör en beräknad prognos Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket
Genomsnitt för vår och höst. Budget inom parantes:
Antal barn förskola 338 (335) ‐ 365 ‐ 408 ‐
Antal barn familjedaghem 32 (30) ‐ 31 ‐ 50 ‐
Antal barn fritidshem 337 (344) ‐ 335 ‐ 371 ‐
Antal elever grundskola 1 095 (1 088) ‐ 1 127 ‐ 1 319 ‐
Genomsnittligt meritvärde **) 213,0 ‐ 193,6 208,8 200,8 209,6  
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Verksamhetsmål 
Med  utgångspunkt  från  kommun‐
fullmäktiges  inriktningsmål  ”Vi  ska  bli  fler” 
med strategiska mål har delmål antagits av 
BUN, se sammanställning på följande sidor.  
Dessutom  har  ett  antal  prestations‐  och 
utvecklingsmål antagits för verksamheten: 
 

Enheten Förskola (EF): 

 Gruppstorlek  per  förskoleavdelning  ska 
styras  av  antalet  barntimmar  per  vecka. 
Vid  utvärdering  maj  2011  är  mål‐
uppfyllelsen  100%,  genomsnittet  av 
volymtimmar  har  följt  normen  för 
förskoleavdelningarnas gruppstorlek. 

 Alla barn ska erbjudas  förskoleplats  inom 
fyra månader. Under  det  första  halvåret 
har  föräldrarnas  önskemål  och  behov 
tillgodosetts  inom  den  stipulerade  tiden 
(4 månader). 

 Alla barn  i  förskoleverksamhet ska känna 
sig trygga och trivas i verksamheten.  Barn 
och  föräldrar  upplever  trivsel  och  trygg‐
het  under  förutsättning  att  det  finns 
möjlighet  till dialog och delaktighet, visar 
genomförd enkät. 

 

Enheten Grundskola (EG) 

 Alla  grundskoleelever  ska  nå  kunskaps‐
målen. 

 Alla  elever  ska  efter  skolår  9  vara 
behöriga  att  söka  ett  nationellt  gymn‐
asieprogram. 

 Alla elever och personal ska bemötas med 
respekt. 

Under  läsåret  har  samtliga  områden  inom 
grundskolan  arbetat  aktivt  med  att  öka 
elevernas delaktighet och trivsel utifrån bl a 
likabehandlingsplanerna.  EG  har  under 
första  halvåret  arbetat  hårt  med 
implementering av nya styrdokument, vilket 
resulterat i ett mer systematiskt arbete med 
och  ökad  förståelse  för  bedömning  och 
betyg,  kartläggning  och  utredning, 
uppföljning  och  utvärdering,  insatser  och 
åtgärder.  I de  lägre årskurserna har mycket 
tid  ägnats  åt  att  öka  måluppfyllelsen  i 
svenska  och matematik med  utveckling  av 
grundläggande  färdigheter  i  att  läsa,  skriva 
och  räkna.  I  juni  2011  har  resultat  / 
slutbetyg  i  årskurs  9  förbättrats  markant 
jämfört med året innan: 

Grundskola, årskurs 9  2011  2010

Genomsnittligt meritvärde *)  213,0  193,6

Gymnasiebehörighet  93,5%  89,0%

Andel elever med fullständiga betyg  78,0%  70,0%

Resursenheten (RE) 

 Alla  barn  och  elever  ska  få  den  hjälp 
och det stöd de behöver. 

 Kompetens  och  resurser  ska  användas 
så effektivt som möjligt. 

 

RE  bedriver  ett  ständigt  arbete  med  att 
utveckla och  hitta former för stöd till barn / 
elever  i behov  av  särskilt  stöd med  så hög 
kvalitet  som  möjligt  och  där  stödet  ger 
bästa  möjliga  resultat  utifrån    individens, 
gruppens  och  organisationens  förutsätt‐
ningar.  Rutiner  tas  fram  och  revideras 
utifrån  bl  a  styrdokument  men  även 
forskning och evidens, vilka är viktiga delar i 
RE:s arbete. 
 

Enheten Gymnasium (EGy) 

 Varje gymnasieelev  ges  förutsättningar 
att  uppnå  programmålen  / 
examensmålen. 

 Alla elever ska känna sig trygga i skolan. 

 Effektiv  resursanvändning  i  samverkan 
med vuxenutbildningen. 

Arbetet  har  fokuserats  på  Gy11,  den  nya 
gymnasiereformen,  vilken  innebär  organis‐
atoriska  och  innehållsmässiga  förändringar 
av  gymnasieutbildningarna  samt  ett  ökat 
samarbete  mellan  branscherna  inom 
näringslivet  där  Teknikcollege  är  en  viktig 
del  likaså  entreprenörskap  där  EGy  ingår  i 
ett  brett  samarbetetsprojekt,  STEPS,  i 
Västra Götalands‐regionen.   
 

 EGy har  fått utmärkelser  för både elever 
och lärare inom Ung företagsamhet (UF). 

 Elever  inom  Handels‐  och 
Industriprogrammen  har  haft 
arbetsplatsförlagd  utbildning  (APU)  i 
utlandet. 

 De  första  lärlingarna  har  genomfört  sin 
gymnasieutbildning  med  fullständiga 
slutbetyg inom Industri och Fordon/lack. 

 BUN  har  beslutat  att  El  –  och 
energiprogrammet  har  fortsatt  intagning 
hösten 2012. 

 EGy  har  fått  rättigheter  att  bedriva 
Nationell  Idrottsutbildning  (NIU)  inom 
fotboll. 

 Ett nytt program inom Gymnasiesärskolan 
har  inrättats;  Handels‐  och  admin‐
istrationsprogrammet (4‐årigt). 

 

Nyckeltal som presenteras i delårsrapporten 
är  antal  barn  /  elever  samt  genomsnittligt 
meritvärde**).  Verksamhetstal  som 
beskriver prestationer  i relation till resurser 
tas fram under andra halvåret. 
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Bemötande 
   

ICDP*)‐vägledande samspel. All personal inom 
BUF ska vara utbildade i steg 1 2013‐06‐30. 

Delaktighet 
   

Skola24, BUF:s dataplattform för uppföljning av 
elevers kunskapsutveckling, ska vara 
implementerad bland personal, elever och 
föräldrar 2011‐12‐31. 

Medborgarinflytande 
   

Vid ev uppdrag om utredning kring förskola, 
skola i Åmåls komun ska medborgaranalys 
användas som ett verktyg.  

Partnerskap       

Tillgänglighet 
   

Skola 24, dataplattform för uppföljning av 
elevers kunskapsutveckling, ska vara tillgänglig 
för alla elever och deras målsmän 2011‐12‐31.  

 
   

I sambarbete med IT‐enhet och kommunikatör 
ska BUF:s hemsidor revideras under 2011.  

Tjänstebeskrivningar 
   

En kartläggning av behörigheter inom Enheten 
Grundskola och Enheten Gymnasium görs 
under 2011 utifrån den nya Skollagens riktlinjer 
och krav, vilka gäller fr o m 2011‐07‐01.  

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen 
med ljuvlig 
boendemiljö och 
möjligheternas 
startpunkt” 

Valfrihet 
   

Inom BUF:s verksamhetsområden är 
målsättningen att föräldrar ska kunna välja 
förskola/skola i så hög utsträckning som möjligt 
utifrån hur tillgången på plats ser ut.  

Kompetens och 
karriärsutveckling     

BUF ska för Enheten Förskola och enheten 
Grundskola senast 2011‐12‐31 ha upprättat en 
5‐årig kompetensutvecklingsplan utifrån behov 
på individ‐, grupp‐ och organisationsnivå.  

Utökat samarbete 
mellan verksamheter     

Samverksansplan mellan skola, socialtjänst och 
externa intressenter ska vara upprättad senast 
2011‐12‐31.  

Ledarens uppdrag är 
tydligt     

Årsplan för arbete med planer och ekonomin 
ska vara upprättad senast 2011‐12‐31.  

”delaktiga och 
engagerade 
medarbetare” 

 
   

Samtliga rektorer och förskolechefer ska ha 
gått eller påbörjat rektorsutbildning senast 
2011‐12‐31.  

Aktiv resursfördelning 
   

volym‐ /statistikuppgifter ska användas för 
fördelning av medel för "grundbehov".  

 
   

Kartläggning av barn/elever i behov av särskilt 
stöd ska göras innan fördelning av medel görs. 
Som stöd i detta arbete används Skola24.  

 
   

Elevhälsoplan upprättas med rutiner för arbete 
med barn/elever i behov av särskilt stöd.  

Effektivitet 
   

Uppföljning av prestationsmål enligt 
verksamhetsplan (intern effektivitet) ‐ 
statistiksida ska göras enligt beslut i BUN.  

Analys och 
målstyrning     

Lokal arbetsplan ska upprättas för samtliga 
verksamheter med mål satta utifrån gällande 
styrdokument. Som uppföljning används 
verktyget kvalitetsredovisning där analys av 
måluppfyllelsen görs.  

STYRNING / 
LEDNING 

”en långsiktig och 
kvalitativ ekonomisk 
hushållning” 

Kvalitet       

Attraktion och 
miljömedvetenhet     

Arbetet med media och marknadsföring 
(broschyrer, hemsidor, annonser) ska ske i nära 
samarbete med IT‐enhet och kommunikatör.  

Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt)     

Ev utredning kring förskola/grundskola ska 
omfatta lokalbehov, resvägar, busshållplatser, 
parkeringsmöjligheter etc.  

Internationalisering 
   

EU‐projekt i samverkan skola, socialtjänst och 
polis kring hot och våld bland unga.  

UTVECKLING  ”en expansiv 
tillväxtkommun där 
det är nära till 
arbete, 
fritidsaktiviteter och 
upplevelser” 

Samverkan (region, 
företag, föreningar)     

Utveckla samverkan kring gymnasiet med 
Säffle enligt samverkansavtal. Utveckla 
samverkan kring särskola, 
kompetensutveckling och lärande i Dalsland 
och med Säffle.  

*) ICDP är en förkortning för International Child Development Programmes och innebär vägledande samspel mellan barn och vuxna.  

 
Ej aktuellt 

 
Målet uppnått 

 
Målet delvis uppnått 

 
Målet ej uppnått 
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Vård- och omsorgsnämnden,  ansvarar 
för  äldre‐  och  funktionshindrade,  en 
verksamhet  som  omfattas  av  Lag  om  stöd 
och  service  till  vissa  funktionshindrade 
(LSS),  individ‐ och  familjeomsorg  som  även 
omfattar psykiatri.  
Det  övergripande målet  för  hela  vård‐  och 
omsorgs förvaltning är att ha en tydlig fokus 
på kund.  
 

Halvåret som gått 
 

Biståndsenheten  har  haft  hög  arbets‐
belastning  med  många  ansökningar  och 
uppföljningsinsatser  under  våren.  Arbets‐
situationen  samt  sjukfrånvaro  på  enheten 
har medfört  att  personalförstärkning  satts 
in  och  det  interna  förbättringsarbetet 
avseende strukturer och rutiner har fått stå 
tillbaka.   
 

Kostnaden för utskrivningsklara från sjukhus 
har ökat medan behovet av att köpa platser 
i  andra  kommuner har, med  god planering 
och  samarbete,  kunnat  begränsas  med 
bibehållet  kundfokus.    Efterfrågan  på  kort‐
tidsplatser  har  varit  stor  men  antalet 
personer  som  vistas  där  i  avvaktan  på 
särskilt  boende  har  blivit  färre.  Personer 
som  beviljats  särskilt  boende  har  kunnat 
erbjudas  platser  i  större  utsträckning  än 
tidigare.  Enligt  Lag  om  valfrihet  finns  en 
extern  utförare  som  erbjuder  service‐
insatser. 
 

I  den  nationella  tillsynen  av  vård  och 
omsorg  om  äldre  som  genomförs  via 
Socialstyrelsen  genomfördes  tillsyn  på 
Adolfsberg.  Demensvården  har  även 
granskats  av  Deloitte  på  uppdrag  av 
kommunrevisionen. 
 

Kvalitetsförbättringar  pågår  med  att 
successivt  införa  det  Palliativa  registret, 
Senior  Alert  och  avvikelserapportering. 
Kontaktpersonalsuppdraget  har  setts  över 
och  kommunicerats  på  samtliga  APT  inom 

vården. En arbetsgrupp har utarbetat lokala 
rutiner  för  skyddsåtgärder/frihetsinskränk‐
ande  åtgärder  utifrån  ett  underlag  som 
tagits fram i samarbete i Fyrbodal. 
 

De personalförstärkningar som infördes från 
årsskiftet  inom  demensvård  och  natt  har 
förlängts.  Förstärkningen  ger  bättre 
förutsättningar  för  insatser  att  öka 
meningsfullheten  i  vardagen  för  både 
enskilda  och  grupper.  Nattförstärkningen 
har  justerats  tillbaka  mot  traditionell 
bemanning på Illern.  
 

Nytt  lokalt  samverkansavtal  har  tecknats 
mellan Åmåls  kommun  och primärvården  i 
Åmål  avseende  tekniska  hjälpmedel  och 
köp/försäljning av rehabiliteringsinsatser. 
 

Hemtjänsten  har  under  våren  haft  fortsatt 
hög  andel  biståndsbeslutade  insatser.  En 
översyn  görs  över  marknadens  tidredo‐
visningssystem.  Genom  ett  nytt  system 
förbättras kvalitén och tidredovisningen. 
 

Målmallar  har  börjat  att  tillämpas  i  verk‐
samheten. 
 

Inom  LSS‐verksamheten  sker  fortbild‐
ningsinsatser för all personal.  
 

Ökade  kostnader  pga.  omfattande  insatser 
vid  specifik  gruppbostad  utifrån  ett  barn‐
perspektiv. 
 

Start  av  ett  omfattande  LASS‐ärende  samt 
ändring till vaken nattbemanning i ett redan 
pågående ärende. Dubbelbemanning  i båda 
ärendena ökar kostnaderna. 
Igångsättande av arbetet med målmall och 
med hjälp av engagerad personal  skapa en 
policy  för  hälsosammare  livsstil,  nya 
tankesätt kring kost och motion.  
 

Intensivt  arbete  sker  med  att  söka 
arbetsuppgifter inom daglig verksamhet. 
 

Forts. 

 
 Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 128 467 256 934
Redovisat 132 841 257 334
Avvikelse ‐4 374 ‐400  
 
Nyckeltal 2011 2011 2010 2010 2009 2009
Nyckeltalen uppdateras under hösten i den oficiella statistiken Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Andelen yrkesutbildad personal i förhållande till total personal (%) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,816 0,789
Andelen kunder på särskilt boende som kan välja var måltiden intas (%) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
NöjdKundIndex (viktat mått äldreomsorg, högt värde positivt) ‐ ‐ ‐ ‐ 81 73
Effektivitetsmått (viktat mått äldreomsorg, lågt värde positivt) ‐ ‐ ‐ ‐ 5 083 6 000
Andelen timavlönad personal i förhållande till månadsavlönad personal (%) ‐ ‐ 14,5 ‐ 15,1 ‐  
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Inom  IFO‐verksamheten  har  kostnaderna 
vad  gäller  placeringar  barn/ungdom  och 
försörjningsstöd  minskat  och  stabiliserats. 
Ökad  satsning  sker  på  öppenvård  på 
hemmaplan  samt  ett  samarbete  över 
kommungränsen med bl.a. Säffle i ett direkt 
öppenvårdsarbete.  Även  gemensamma 
satsningar  har  påbörjats  med  Säffle  att 
tillsammans  med  familjehemscentralen  i 
Åmål  utveckla  familjehemsvården.  För 
vuxna  med  tidigare  missbruksproblematik 
erbjuds lågtröskelsysselsättning.  
 

Målmallar  har  tagits  fram  med  tydlig 
utgångspunkt  i  att  minska  vårdkostnader 
och  höja  kvalitén  i  öppenvården. 
Projektmedel  har  beviljats  till  bl.a.  våld  i 
nära  relation.  Fortsatta  satsningar  genom 
vårdsamverkan Fyrbodal för att öka baskun‐
skaperna inom socialpsykiatrin. 
 
Teknik- och fritidsnämnden, gemensam 
med Säffle kommun, ansvarar  för park och 
idrott,  fritid,  städ, vatten och avlopp, gator 
och  vägar,  avfall  och  renhållning  samt 
hamnverksamhet.  
 
Halvåret som gått 
 

Den  nya  organisationen  startade  1  januari 
2011 med en hel del arbete för att skapa en 
väl  fungerande  förvaltning  med 
gemensamma stödsystem.  
 
Ledningsgruppen  har  hållit  en 
internutbildning  för  ca  150  av 
förvaltningens  anställda  samt  representant 
från  facklig  organisation.    En  plattform  för 
konstruktiv  dialog  och  bra  samspel  med 
uppdragsgivaren  och  den  politiska 
ledningen har formats, vilken bedömts som 
viktig  för  att  få  bra  utgångsläge  inför 
kommande år. 
 
Även  i  år  har  det  varit  en  ihållande  vinter 
med mer nederbörd och kallare än normalt. 

Detta kommer att påverka kostnaderna  för 
både  vinterväghållning  och  el.  Snöröjning, 
sandning och bortforsling av snö har skett  i 
större omfattning än normalt.  
 
Framtidsutsikter 
 
De  långsiktiga målsättningarna är att kunna 
samnyttja  resurser  på  ett  bra  sätt,  få  en 
bredare  kompetens, ökad  spetskompetens, 
göra  gemensamma  upphandlingar  samt  se 
över befintliga avtal. 
 
Samverkan  kommer  på  sikt  att  ge 
mervärden  inom flera verksamheter och på 
många  nivåer  samt  ge  mervärden  för 
kommuninnevånare, kunder och personal. 
 
Ekonomi 
 

Den  skattefinansierade  verksamheten  i 
Åmål ser ut att redovisa ett underskott med 
‐1,2 Mkr.  
 
Fram till och med 2010 har skadestånd och 
ersättning  för  översvämningar  inneburit 
ökade  kostnader. Regresskrav på  ca  7 Mkr 
har  aviserats.  Ytterligare  två 
försäkringsbolag  förväntas  inkomma  med 
krav.  Inga  avsättningar har  gjorts  i  tidigare 
bokslut för dessa krav. 
 

Initialt har den gemensamma  förvaltningen 
inneburit  ökade  kostnader men  långsiktigt 
kommer  organisationen  att  skapa 
samverkansfördelar.  
 

Åtgärder  för  att  balansera/minska 
underskott: 

 Minskat  antal  vikarier  och  tim‐
anställningar 

 Stor restriktivitet vid inköp 
 Energieffektivisering 
 Stor  restriktivitet  i  fördelning  av 

föreningsbidrag 
 Minskad grönyteskötsel 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

RESULTATRÄKNING
Koncernen

201106
Verksamhetens intäkter 137 740
Verksamhetens kostnader -426 559
Avskrivningar -22 821
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -311 640

Skatteintäkter 227 947
Generella statsbidrag 91 962
Finansiella intäkter 12
Finansiella kostnader -9 619

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER -1 338

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
RESULTAT FÖRE
BOKSLUTSDISPOSITIONER -1 338

ÅRETS RESULTAT -1 338  
 
 

TILLGÅNGAR

Koncernen
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 201106
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anl. 860 864
Maskiner och inventarier 26 928
Finansiella anläggningstillgångar 4 922
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 892 714

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd och Lager 511
Fordringar 43 095
Kassa och Bank 45 075
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 88 681

SUMMA TILLGÅNGAR 981 395

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 272 695
Ansamlad förlust -841
Årets resultat -1 338
EGET KAPITAL 270 516

AVSÄTTNINGAR
Pensioner 6 007
Semesterlöneskuld 15 358

SKULDER
Långfristiga skulder 580 790
Kortfristiga skulder 108 724
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 981 395

BALANSRÄKNING
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FINANSIERINGSANALYS 

Koncernen
LÖPANDE VERKSAMHET 201106
Verksamhetens intäkter 137 740
Verksamhetens kostnader -426 559
Justering för avsättning pensionsskuld -1 947
Övriga justeringsposter -44
Verksamhetens nettokostnader -290 810

Skatteintäkt, fastighetsavgift och statliga utjämnin 319 909
Finansiella intäkter 12
Finansiella kostnader -9 619
Verksamhetsnetto före förändring av rörelseka 19 492

Rörelsekapitalets förändring
Ökning (-) /Minskning(+) av förråd 265
Ökning (-) /Minskning(+) av kortfristiga fordringa 8 976
Minskning(-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder -31 233
Förändring av rörelsekapital -21 992

Verksamhetsnetto -2 500

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringar -7 707
Investeringsbidrag 0
Anslutningsavgifter 0
Försäljning av anläggningstillgångar 5 160
Förvärv av anläggningstillgångar -198
Förändring av finansiella tillgångar 0
Investeringsnetto -2 745

FINANSIERING
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar 0
Minskning av långfristiga fordringar 2 950
Upplåning
Nyupptagna lån 0
Amortering och inlösen av lån -2 625
Utbetald utdelning 0
Finansieringsnetto 325

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -4 920  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 

 
Redovisningslag 
Kommunal redovisningslag ger ett regelverk 
för  hur  kommunens  redovisning  och 
bokföring  ska  fullgöras  enlig  god 
redovisningssed. 
 
Värderingsprinciper 
Tillgångar,  avsättningar  och  skulder 
värderas  till  bokfört  värde,  om  inte  annat 
anges. 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella  anläggningstillgångar  redovisar 
anskaffningsvärde  efter  avdrag  för  invest‐
eringsbidrag  och  verkställda  avskrivningar. 
Nominell metod,  linjär avskrivning, används 
för  beräkning  av  avskrivningar. 
Avskrivningstiderna  har  fastställts  med 
utgångspunkt  från  Rådet  för  kommunal 
redovisning  (RKR)  om  avskrivningar  men 
med  en  egen  bedömning  av  tillgångarnas 
beräknade  nyttjandeperiod.  Huvudsakligen 
tillämpas följande avskrivningstider: 
 
 Maskiner  och  inventarier  under  ett 

halvt basbelopp – direktavskrivning. 
 Maskiner och  inventarier över ett halvt 

basbelopp – 3, 5 och 10 år. 
 Fastigheter  och  anläggningar  –  20,  33 

och 50 år. 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet 
eller  till  det  verkliga  värdet  om  detta  är 
lägre.  Vanligtvis  avskrivs  kundfordringar 
som  är  äldre  än  12  månader  men 
långtidsbevakas av  inkassobolag. För övriga 
kundfordringar  sker  individuell prövning  av 
nedskrivningsbehov.  Exploateringsområden 
redovisas  som  anläggningstillgång  och 
tomtförsäljning  hanteras  som  intäkt. 
Avsikten  är  att  eventuella  nya 
exploateringsområden  redovisas  som 
omsättningstillgång  respektive  anläggnings‐
tillgång enligt god redovisningssed. 
 
Periodisering 
Redovisning  av  kommunala  skatteintäkter 
sker  efter  RKR:s  rekommendation  4.2. 
Skatteintäkter  redovisas under  inkomståret 
för  intjänandet.  Redovisade  skatteintäkter 
består av tre delar: 
 

 
 
1. Preliminära  månatliga  skattein‐

betalningar under året. 
2. Prognos  av  eventuell  avräkningslikvid, 

slutavräkning, för inkomståret. 
3. Differens mellan den slutliga taxeringen 

(som  fastställs  i  november)  och  den 
redovisade  skatteintäkten  för 
föregående inkomstår. 

 
Leverantörsfakturor  inkomna  efter 
halvårsskiftet,  men  hänförliga  till  första 
halvåret,  har  skuldbokförts.  Utställda 
fakturor efter halvårsskiftet, men hänförliga 
till första halvåret, har bokförts som tillgång. 
 
Skulder 
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  resultat‐
räkningen.  Beräkning  av  det  samlade 
åtagandet  har  utförts  av  Kommunernas 
Pensionsanstalt  KPA.  Pensionsförpliktelser, 
såväl avsättningar som ansvarsförbindelser, 
beräknas enligt RIPS 07. 
 
Redovisningsprincipen  för  förändring  av 
semesterlöneskulden  är  ny  för  året. 
Kostnader  för  kommunens  semester‐
löneskuld kostnadsföres kontinuerligt  (1/12 
per månad),  vilket  leder  till  en  jämförelse‐
störande  post  första  året  av  förändring. 
Tidigare  reglerades  nettot  av  intjänad  och 
uttagen semester en gång per år. 
 
Leasing och driftprojekt 
Finansiell leasing liknar i sin renodlade form 
ett  avbetalningsköp.  Ett  finansiellt 
leasingavtal  innebär  i  allt  väsentligt  att 
leasetagaren  åtnjuter  de  ekonomiska 
förmåner och bär de ekonomiska risker som 
förknippas med ägandet av objektet. Det är 
naturligt  att  jämföra  finansiell  leasing med 
ett  köp  finansierat med  lån.  Vid  finansiell 
leasing är räntan i regel rörlig, vilket betyder 
att avgiften ändras vid ändrat ränteläge. 
 
Operationell  leasing kan  liknas vid en vanlig 
hyressituation.  Leasingbolaget  förvärvar 
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utrustning  som  sedan  hyrs  ut  till 
leasetagaren mot  en  avgift.  Leasingbolaget 
står bland  annat  för  service, underhåll och 
försäkringar 
 
Kommunens  leasing‐  och  hyresavtal 
redovisas  som  operationella  vilket  innebär 
att  leasingavgifter  kostnadsföres  löpande. 
Leasingavtalen överstiger inte tre år och har 
därför  inte  tagits  upp  i  balansräkningen. 
Enligt RKR 13.1 ska ett  leasingavtal med en 
avtalstid om högst  tre år redovisas som ett 
operationellt  avtal  oavsett  om  det  annars 
uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. 
 
Driftprojekt  med  extern  finansiering  har 
eliminerats i delårsbokslutet.. 
 
Extraordinära poster  
Det  uppstår  om  följande  tre  kriterier  är 
uppfyllda: 
 
1. Händelsen eller  transaktionen  som  ger 

upphov  till  posten  saknar  ett  tydligt 
samband  med  den  ordinarie 
verksamheten. 

2. Händelsen  eller  transaktionen  är  av 
sådan  typ  att  den  inte  kan  förväntas 
inträffa ofta eller regelbundet. 

3. Posten uppgår till ett väsentligt värde. 
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