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KONTAKT ÅMÅL 
 
Den 20 oktober 2008 invigdes servicekontoret Kontakt Åmål. Regeringens utredare Lars 
Högdahl invigde och var mycket nöjd med Åmåls satsning och hoppades att fler orter i följer 
Åmåls exempel. 
 
Kontakt Åmål är ett gemensamt servicekontor för några av kommunens verksamheter samt 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Efterhand kommer kommunens 
service att utökas med ännu fler verksamheter.  
 
Från kommunens sida finns följande funktioner på Kontakt Åmål:  
 
Energirådgivare  
Europa Direkt Åmål  
Eurodesk  
Integrationssamordnare  
Konsumentrådgivare  
Sambandet - näringslivet  
Överförmyndare, är tillsvidare på Adress: S:a Ågatan 
 
 
 

 
 

 
www.amal.se           www.dalsland.se                            www.dalsland.com 
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INLEDNING 
 
Så styrs Åmåls Kommun 
Åmåls kommun är en demokratisk, politikerstyrd organisation. Det innebär att 
förtroendevalda politiker styr kommunen. Kommunfullmäktige är den högsta politiska 
instansen och de utser vilka politiker som skall sitta i olika nämnder och styrelser. I Åmål är 
det Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet som är i majoritet. Under årets sex första 
månader beslutade fullmäktige att återföra barn- och utbildningsnämnden och 
gymnasienämnden till en gemensam nämnd (från och med oktober 2009). 
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Medarbetare 
Kommunal verksamhet är personalintensiv, i Åmåls kommun jobbar omkring 1 500 
årsarbetare. Humankapitalet är en av de mest betydelsefulla tillgångarna och kommunens 
förmåga att attrahera och utveckla medarbetare tillhör de viktigaste arbetsuppgifterna inom 
personalområdet.  
 
En detaljerad personalredovisning framförs på sidorna 22 och 23. 
 
Verksamhetsmål, nyckeltal och kvalitetsarbete 
Kommunen bedriver en stor och mångfacetterad verksamhet. För att nå effektiv verksamhet 
av hög kvalitet krävs att kommunen kontinuerligt följer upp och utvärderar de insatser som 
görs. Målstyrningen strävar efter en helhetssyn och tydlig inriktning av verksamheternas 
uppdrag under mandatperioden.  
 
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. Där 
redovisning av mål, läge och resultat för både verksamhet och ekonomi har enhetlig struktur 
för dokumentation och presentation. 2009 är första året som den nya modellen nyttjas och det 
ligger i sakens natur att såväl strategi som mål kommer att behöva revideras och utvecklas 
över tiden 
 
Nedan följer en förenklad version av strukturen för planering, uppföljning och utveckling. 
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Kommunsektorns skatteunderlag sjunker kraftigt 
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. 
Underlaget ökar och minskar i takt med invånarnas sysselsättningsgrad (antal arbetade 
timmar), löneökningstakt, antal mantalsskrivna invånare, etc. Den för närvarande mycket 
svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utmaningar för Åmåls kommun de närmaste 
åren. Skyndsamma åtgärders på bred front krävs för att klara en ekonomi i balans. 
 
Befolkning och demografi 
Befolkningsutvecklingen i Åmåls kommun har under de senaste åren varit negativ. De senaste 
åren har snittet av födelsenettot varit omkring minus 60 personer per år, det betyder att 
flyttnettot behöver vara positivt med samma antal för att Åmåls befolkning inte skall minska. 
Åldersstrukturen i Åmåls kommun avviker från riket i snitt. Kommunen har färre antal 
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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.  Nedan visas två grafer från december 2008 med 
Åmåls ålderstruktur jämför med riket. 
 

 
 
Nedan följer några grafer som beskriver utveckling av Åmåls befolkningsantal per 
ålderskategori där kommunens engagemang sträcker sig från barnomsorg, grundskola och 
gymnasium till äldreomsorg, Bilderna beskriver, på ett övergripande sätt, vart behov av 
resurser ökar och minskar.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

pprättas 

nummer 212000-1587, avger 
ärmed delårsredovisning för 2009 års första sex månader.  

 

ed mer 

sas upp. Experter tror dock att 
röja flera år innan tillväxttalen når upp till normala nivåer. 

n dagens 

erna räcker inte 
ll för att täcka löneökningar och inflation i den befintliga verksamheten.  

ehöver 
ra ner på kostnadsutvecklingen och minska volymen jämfört med de senaste åren. 

edlemmar i a-kassorna har minskat vilket innebär betydligt lägre ersättning vid arbetslöshet. 

 9,1 % 
en sista juni, motsvarande siffra för landet var 5,8 % och för Västra Götaland 6,3 %.  

 

st första halvåret, en minskning 
ed 44 % i jämförelse med samma period föregående år.  

ed 
edling. Antal varsel i Västra Götaland var 

rtsatt stort i antal under första halvåret 2009. 

 
Inledning 
Enligt lagen om kommunal redovisning skall en särskild redovisning (delårsrapport) u
minst en gång per år, rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret. Åmåls kommun, organisations
h
 
Recession och besparingar 
Förra årets finanskris utlöste på mycket kort tid en kraftig recession som omfattar större delen
av världsekonomin. Krisen sätter tydliga spår även detta år i den ekonomiska statistiken. En 
sammanställning från slutet av maj visar att BNP i de 30 OECD-länderna minskade m
än två procent mellan sista kvartalet 2008 och första kvartalet i år. Det är den största 
nedgången som uppmätts mellan två kvartal. Samtidigt förekommer det signaler om att 
nedgången i den internationella ekonomin är på väg att brom
d
 
Innevarande år och de närmaste åren försämras kommunernas ekonomi snabbt frå
hyggliga resultatnivå. Huvudförklaringen finns framförallt på inkomstsidan, där 
skatteunderlagstillväxten faller kraftigt samtidigt som kostnaderna för försörjningsstöd ökar 
de närmaste åren. Kommunernas resultat sjunker nu i rask takt. Skatteintäkt
ti
 
Kommunerna är en del av samhället och berörs därför oundvikligen av konjunkturens 
svängningar. Likväl som företag och hushåll nu behöver strama åt måste kommunerna göra 
detsamma, i enlighet med balanskravet och god ekonomisk hushållning. Då krävs åtgärder 
både på intäktssidan och på kostnadssidan. Det innebär att kommunerna successivt b
d
 
Efterfrågan på arbetskraft minskar och fler blir beroende av samhällets stöd för sin 
försörjning. Att det statliga stödet då har försämrats innebär att fler blir hänvisade till 
kommunernas bistånd. Regelförändringarna har också haft den indirekta effekten att andelen 
m
 
Arbetslöshet och rekord i varsel 
Arbetslösheten ökar markant i Åmåls kommun. Den sista juni i år hade var 469 personer 
arbetslösa i Åmål, det är en ökning med 48 % från året innan. Totala arbetslösheten var
d
 
Antalet nyanmälda lediga platser på Sveriges arbetsförmedlingar började minska vid mitten
av 2007, en utveckling som håller i sig generellt även i år. För Åmåls kommun var antalet 
nyanmälda lediga platser i arbetsmarknadsområdet var 144
m
 
Under hösten tillsatte Regeringen två samordningsmän för att lösa problemet med ökat antal 
varsel i Västra Götaland. Samordningsmännen fick i uppdrag att kraftsamla tillsammans m
bland annat näringsliv, kommun och arbetsförm
fo
 
 



Antal varsel än under åre
ÄN jan- feb- mar apr-2009 maj- jun-

 per l t: 
L 2009 2009 -2009 2009 2009 

Stockholms Län 2 3 2 2 1 2 0 692  758  992  385  902 04
Uppsala Län 184 636 594 264 152 57
Södermanlands Län 625 412 656 286 248 615
Östergötlands Län 1915 454 596  055 321 504
Jönköpings Län 860 860 970 437 395 228
Kronobergs Län 653 316 422 303 70 270
Kalmar Län 5 1 2 7 186 314 84 62 8 47
Gotlands Län 58 172 29 15 0 32
Blekinge Län 695 314 139 98 80 261
Skåne Län 1 1 1 1 1 1 985  434  655  233  366  166
Hallands Län 290 391 309 118 165 232
Västra Götalands Län 3 215 3 168 3 838 2 481 1 984 1 980
Värmlands Län 291 414 514 332 403 244
Örebro Län 485 449 851 619 116 393
Västmanlands Län 605 504 351 586 409 328
Dalarnas Län 464 291 390 219 116 146
Gävleborgs Län 450 684 369 502 190 211
Västernorrlands Län 3614 414 37 467 119 421
Jämtlands Län 123 233 84 358 329 147
Västerbottens Län 1 058 273 496 557 137 232
Norrbottens Län 201 311 210 442 151 379

Riket 17 049 15 802 15 986 13 019 8 731 9 997

 
Skatteunderlag och Åmåls befolkning 
Svenska Kommuner och Landstings (SKL) indikatorer för skatteunderlaget har under
första sex månader flertalet gånger reviderats ned. Hösten 2008, när budget för 2009
skapades, prognostiserade SKL en tillväxt på 3.2 procent för år 2009. I den senaste 
prognosen, från april, var motsvarande tal 0.8 procent. Antalet arbetade timmar faller och det

 årets 
 

 
r en avtagande utvecklingstakt för löneökningar – två viktiga faktorer för skatteunderlaget. 

pgick 

äknat är en minskning av 100 
vånare likställt med en intäktsminskning på drygt 4 Mkr. 

 

ä
 
Befolkningsminskningen är ytterligare en viktig del av skatteunderlaget. Den 30 juni up
Åmåls befolkning till 12 532 personer. Det kan jämföras med föregående år då antalet 
invånare var 12 580 vid förra halvåret. Schablonmässigt ber
in
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Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsförmedlingen, SCB 
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Framtidsutsikter  
Det väntar kärvare tider med krav på effektiviseringar och kostnadsanpassningar i Sveriges 
kommuner. Även för Åmåls kommun är situationen ansträngd då ekonomiprognosen för juni 
redovisade ett förväntat årligt underskott för 2009 på drygt tolv miljoner. Främsta anledningen 
till prognostiserat underskott är svag utveckling av skatteintäkter, etablering av friskolor samt 
kade kostnader för externa vårdplaceringar och försörjningsstöd.  

öshet 
ndrat omfång av dagens kommunala verksamheter är en ogenomförbar 

ombination. 

, är av 
mlysa 

sursförbrukning samt tillvaratagande av humankapital och teknisk utveckling. 

tt 
 

er 
inska är lärartätheten inom Åmåls kommun på den övre halvan av landets kommuner.  

omiskt 
llskott och kommunens förhoppning är att det kommer minska antalet anställda.  

 

g 

ven den kommunala barnomsorgens, skolans och vuxenutbildningens strukturer ska utredas. 

vjuer 

altningen. Kommunstyrelsen beslutade att anställa Svante Melander från den 1 
ugusti 2009. 

n 
 politiska organisationen 

ch beräknas ge en besparing på motsvarande 6 Mkr på årsbasis.  

skolan har svårt, på kort sikt, att påverka de fasta kostnaderna. 

ö
 
Därför är det av helt avgörande betydelse för kommunens ekonomi hur de olika 
verksamheternas nettokostnader förhåller sig till utvecklingen av skatteintäkterna och 
utjämningsbidraget. En vikande befolkningsutveckling tillsammans med en hög arbetsl
ställt mot oförä
k
 
En aktiv styrning, där ekonomin hela tiden ställs mot de ökande verksamhetsbehoven
yttersta vikt. I en kraftigt ansträngd ekonomi är det än mer angeläget att geno
verksamheternas förpliktelser och kapaciteter, kontrollera processflöde och 
re
 
Viktiga händelser under året 
Kommunen står inför sin svåraste ekonomiska situation på flera årtionden och kommer a
behöva vidta kraftfulla åtgärder under flera år framåt. Kommunfullmäktige antog en ny
budget i april där nämnderna redan detta år får sammanlagt 10 Mkr mindre att bedriva 
verksamhet för. Den största minskningen riktades inom skola och barnomsorg. Anledningen 
är att antalet elever har minskat kraftigt under de senaste åren, men antalet anställda har inte 
minskat i motsvarande takt. Även om antalet anställda inom skola och barnomsorg komm
m
 
Förutom nämndernas besparing erbjöds alla anställda som är födda 1946 och tidigare en 
pensionsförstärkning. På så vis får de anställda som vill ta en tidig pension ett ekon
ti
 
Dessutom ska kommunen fortsätta sitt arbete mot det övergripande strategiska målet ”Vi ska
bli fler.” Som ett led i detta har ett antal utredningar startat. En är att ta fram sjönära tomter, 
som kan öka kommunens invånarantal och därmed också skatteintäkter. En annan utrednin
är hur man ska kunna utveckla Örnäs camping så att fler besökare lockas till Åmål. Även 
utformningen av kulturhuset och kommunala idrotts- och rekreationsanläggningar samt att 
ä
 
Tjänsten som kommunchef har varit utannonserad under året och efter anställningsinter
och överläggningar har valet fallit på förvaltningschef Svante Melander från barn- och 
utbildningsförv
a
 
Kommunchefens uppdrag ”kommunövergripande organisationsöversyn” utökades under 
våren med uppdraget ”översyn av kommunledningskontorets utformning.” En omorganisatio
per 1 januari 2010 som omfattar såväl tjänstemannastaben som den
o
 
Etablering av friskolor inom grundskolan kommer att påverka Åmåls kommun under andra 
delen av året. Den kommunala 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

unala 

 
tgifter sett över tiden samt att förmögenheten skall värdesäkras mellan generationerna.  

 anges 
tiftningen 

ompletteras av rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

ullmäktiges finansiella mål och dess resultatuppföljning 

o  balanskrav. 
 Finansiellt mål för helåret. 

ettokostnader får inte öka snabbare än skatteintäkt och statliga 
m

 Nettokostnader ökade med 2.2 % och skatt o bidrag minskade med 4.3 %. 

te överskrida 96 % av skatteintäkterna och statliga utjämningsbidrag 
S). 

 102 % 

sätta 0.5 % av driftbudgetens balansomslutning. 
 Finansiellt mål för helåret. 

0 % finansieras med egna medel. Undantag kan 

 Samtliga investeringar under första halvåret har finansierats med egna medel 

kr per år. 
 Amortering med 1Mkr har genomförts. 

r mycket av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, skall 
 60 %. 

  57.4 % 

ESULTATANALYS 

a 
:s 

6 
h hyror från 

tjänster så som: barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp samt fastigheter. 

 
Kommunernas ekonomi och redovisning regleras av kommunallagen och den komm
redovisningslagen. Enligt kommunallagen skall kommunerna ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet, vilket innebär att det skall råda balans mellan inkomster och
u
 
Den kommunala redovisningslagen reglerar det så kallade balanskravet vilket betyder att 
intäkterna skall vara i nivå eller större än kostnaderna. Samt att för verksamheten skall
mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Lags
k
 
F
 
1. K mmunen ska följa lagstadgat

 
2. Verksamhetens n
utjä ningsbidrag. 

 
3. Verksamhetens nettokostnader, inklusive finansiella poster men undantag för 
avskrivningar, får in
(inklusive LS

 
4. I årets resultat bör man minst av

 
5. Årets beviljade investeringar ska till 10
göras för taxefinansierade investeringar. 
☺
 
6. Låneskulden bör amorteras med minst 1 M
☺
 
7. Soliditeten, d v s hu
lägst uppgå till

 
R
 
Intäkter 
Kommunens största inkomstkällor är kommunalskatt, fastighetsavgift och generella 
statsbidrag. De uppgick till 290 351 tkr och tillsammans står det för omkring 75 % av total
intäkterna. Utfallet för skattintäkter är 15 Mkr lägre än budgeterat och på grund av SKL
sänkning av prognostiserad slutavräkning för skatt år 2009. Färre invånare i Åmål vid 
ingången av året än budgeterat är anledningen till att utbetalningar för utjämningsbidrag är 0.
Mkr lägre än budget . Exempel på andra större intäktskällor är taxor, avgifter oc
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Det är framför allt omsvängningen i antalet arbetade timmar som håller tillbaka 
skatteunderlagstillväxten i år men även en dämpning i löneökningarna bidrar. Dessutom leder 
den höga inflationstakten till en ovanligt stor höjning av grundavdragen 2009, vilket dämpar 
ökningen av skatteunderlaget. Det är den prognostiserad slutavräkning för skatteintäkter för år 
2009 som drastiskt har påverkat Åmåls kommuns intäkter i negativ riktning. Slutavräkningen 
är kollektivt för alla Sveriges kommuner. Detta innebär att skillnaden mellan preliminära och 
slutliga kommunala skattemedel på riksnivå regleras med ett enhetligt belopp per invånare i 
kommunen och landstinget. 
 
Inkomstutjämningen innebär att staten i huvudsak finansierar utjämningen av inkomster 
mellan kommunerna. Inkomstutjämningssystemet kompenserar för skillnader i mellan den 
egna beskattningsbara inkomsten och ett skatteutjämningsbidrag som motsvarar 115 procent 
av genomsnittliga skattekraften i riket. Skillnader i skatteintäkter mellan kommuner jämnas 
till stor del ut i inkomstutjämningen, som är en del av utjämningssystemet. 
 
Intäkter från taxor, avgifter, hyror och liknande är utfallet i linje med budget.  
 
Finansnetto 
Åmåls kommun har under längre tid redovisat ett positivt finansnetto (dvs. att ränteintäkter 
och borgensavgift överstiger räntekostnader) delvis eftersom investeringar har varit 
skattefinansierade och inte finansierade av ny upplåning. Finansnettot för årets första sex 
månader är 1.7 Mkr vilket är 1.3 Mkr bättre än budget, en tidigare oannonserad utdelning från 
SKL och det låga ränteläget är till stora delar förklaringar till budgetavvikelsen. Våren 2009 
fattade fullmäktige ett beslut att lånefinansiera investeringar vilket troligen kommer att 
påverka finansnettot negativt framöver. 
 
Kostnader 
De verksamhetsanknutna kostnaderna inklusive avskrivningar har ökat med 6.6 Mkr eller 2.2 
procent till totalt 395 Mkr. Personalkostnaderna inklusive pensioner uppgår till 266 Mkr, eller 
68 %, av de verksamhetsanknutna kostnaderna (exkl. avskrivningar). Övriga kostnader, så 
som, material, hyror, energi, och köpta tjänster står för den största delen av kostnadsökningen. 
Främst är det hyror, reparationer, maskintjänster och energi som står för ökade kostnader 
jämfört med föregående års första sex månader.  
 
Nettokostnadsanalys 
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 2009 års nettokostnader för de olika 
verksamheterna (exkl. kostnaderna för avskrivningar) jämte de finansiella kostnaderna och 
intäkterna i den löpande driften upptar 102 % eller 296 Mkr av skatteintäkterna och det 
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statliga utjämningsbidraget på totalt 290 Mkr, vilket är en kraftig försämring jämfört med 
föregående år. 
 
Nyckeltalet konstaterar att utrymmet för skattefinansiering av investeringar, amortering av 
låneskuld, avbetalning av pensionsskuld och ekonomisk överskott är obefintligt, vilket klart 
ligger under SKL:s rekommendation på 6 till 8 % - d v s att max 92 till 94 procent av 
nettokostnaderna upptar intäkter från skatt och bidrag. 
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98,0%
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102,0%
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Periodens resultat och balanskravet 
Resultatet för perioden är ett underskott på 17.3 Mkr. Det är 18.2 Mkr sämre än budgeterat, en 
avvikelse med ca 6 % sett utifrån total nettoomsättning. Balanskravet är inte uppfyllt. 
 
Vi lever över våra tillgångar. Befolkningen och skatteunderlaget minskar, kommunens 
soliditet (inklusive pensionsskuld) är långt sämre än rikssnitt, underskott från föregående år 
och innevarande års prognostiserat underskott ska återställas. Därför är omedelbara och 
långsiktiga åtgärder för att balansera kommunens kostnader av ytterst vikt.  
 
Prognostiserat helårsresultat 
Resultatets jämförelse mot prognostiserat helårsresultat (budgetunderskott om 12 Mkr) ger en 
avvikelse på drygt 6 Mkr. Prognosens uppgift är att förutse händelser och förändringar för 
hela året och delårsredovisningen tar hänsyn till de händelser (ekonomiska rättigheter och 
skyldigheter) som skett under årets första sex månader. 
 
En förklaring är att prognosen innehåller en kostnadssänkning på omkring 3 Mkr tack vare 
sänkt premie för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring för 
innevarande år. En förändring som först blev känt efter halvårets utgång. 
 
En annan anledning till varför prognosen visar mindre underskott än bokslutet är att 
prognosen innehåller en reviderad budget för verksamhetskostnader på 7,3 Mkr. Ett beslut 
som fullmäktige fattade i april, men som ännu inte är verkställd fullt ut (redovisas inom 
finansförvaltningen).  
 
I motsats har prognosen tagit höjd för ökade kostnader inom för- och grundskola på grund av 
nyetablering av friskolor. Även gymnasiet har flaggat för ökade kostnader, mycket på grund 
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av en anmärkningsvärd skillnad i sökbild från grundskolan till gymnasiet inför nästa läsår. 
Antal elever som söker friskola eller utbildning på annan ort har ökat markant. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott för årets första sex månader, det kan 
jämföras med ett prognostiserat överskott på 0.5 Mkr. Större delen av verksamheternas 
kostnader infaller på årets första sex månader. Särskilt för verksamheter inom turism, park 
och idrott. Förvaltningschefen bedömer att utfallet på helåret är i linje med befintlig prognos, 
dock svårt att avgöra hur stora kostnader som skyfallet och översvämningarna i juli medför. 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
 
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 368 Mkr. Under perioden gjordes investeringar med 15.4 
(11.3) Mkr och avskrivningar uppgick till 12.1 (11.4)Mkr. Finansiella anläggningstillgångar 
minskade med 1.5 Mkr på grund av amortering av långfristig fordran på Åmåls 
Kommunfastigheter AB (ÅKAB). 
 
Omsättningstillgångar 
Kommunens omsättningstillgångar består mestadels av förutbetalda kostnader och kortsiktiga 
fordringar från debitering av barnomsorg, äldreomsorg och vatten- och renhållningstjänster 
och värderas till 34.4 Mkr. Av fordringarna avser 13.0 Mkr kundfordringar och 21.4 Mkr 
förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och lager. Värdet av ovan tillgångar minskade under 
årets första sex månader med 7.4 Mkr jämfört med början av året. Förgående år hade 
kommunen en slutskattsfordran på staten, vilket i år är en kortfristig skuld. Kundfordringar 
som betraktas som konstaterad kundförlust har avskrivits i bokslutet. 
 
Likvida medel 
Likviditeten för kommunen uppgick vid juni månads slut till -7.6 Mkr, en minskning sedan 
årsskiftet med 10.2 Mkr. En av anledningarna till relativt låg likviditet är en effekt av att 
kommunen går med underskott och därav inte genererar tillräckligt med likvida medel genom 
driften för att finansiera investeringar. En annan anledning är 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 vilket medför ett outnyttjat lånebeslut om totalt 
7,4 Mkr. För år 2009 valde kommunen att finansiera taxefinansierade investeringar med 
likviditeten, vilket medför ytterligare ett outnyttjat lånebeslut om totalt 6.5 Mkr. 
 
Kommunen har en checkkredit om 30 Mkr för att klara tillfälliga likviditetsbehov och nyttjas 
delvis för tillfället. Nedan diagram redovisar förändring av genomsnittlig likviditet per månad 
exklusive checkkredit. 
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Likviditetsutveckling 2009 Tkr
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Skulder 
Kommunens totala långfristiga skuld uppgick till 49 Mkr, en minskning sedan årsskiftet med 
1.0 Mkr. De kortfristiga skulderna uppgick till 113 Mkr. De kortfristiga skuldernas värde 
ökade i liten grad under årets första sex månader med 2.5 Mkr jämfört med början av året. De 
består till största delen av leverantörsskulder, skatteskuld, förutbetalda intäkter, upplupna 
kostnader, semesterlöneskuld, upplupna timlöner, övertidsersättning samt pensionskostnader. 
 
Avsättningar 
Den del av pensionsskulden som uppkommit genom åtagande för särskild avtalspension 
redovisas som avsättning i balansräkningen. Kostnaden uppstår alltså i kommunens 
redovisning innan pensionsutbetalningarna görs till den enskilde. Utbetalningar påverkar sen 
likviditeten men inte resultatet.  
 
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 beskattningsrätt gör att bankerna ser krediter för vilka en kommun har 
tecknat borgen som i princip riskfria. 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. 
 
Kommunens samlade borgensåtagande uppgick till 500 Mkr vilket är en ökning med 14 Mkr 
från början av året. Åtagandet per invånare är knappt 40 000 per invånare vilket kan jämföras 
med rikssnittet på cirka 21 000.  
 
Pensionsskuld 
Redovisningslagen anger att kommunerna ska redovisa pensionsskulden enligt 
”blandmodellen”. Vilket innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inte skall tas 
upp som en skuld i balansräkningen utan istället redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Viktigt att notera att alla pensionskostnader efter 1998 inte belastar 
pensionsskulden, de kostnadsförs och betalas för respektive år. I bokslutet uppgår 
pensionsförpliktelsen 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. I år, med dagens antaganden om 
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livslängd och ränta, betalas ut pensionsmedel från pensionsskulden på drygt 15 Mkr, det 
årliga beloppet ökar till mer än 20 Mkr kring år 2030 och sen ner tillbaks till 15 Mkr kring år 
2050. 
 
Investeringar 
Framtidens investeringsvolym har under första halvåret balanserats något . En reviderad 
investeringsbudget antogs av fullmäktige i juni där investeringsbudgeten reducerades med 8.3 
Mkr. Under föregående år antog fullmäktige en ny investeringspolicy som kräver att större 
investeringar följs av väl motiverade skäl samt en redogörelse över investeringsförtjänsten. 
Investeringsbudgeten fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt projekt .  
 
I 2009 års totala budget, efter revidering, uppgår investeringsvolymen till 36.3  Mkr. Det 
inkluderar även tidigare års ej verkställda investeringar som har tilläggsbudgeterats. Under 
första sex månaderna uppgår genomförda investeringar till 15.4 Mkr.  
 
Risk- och känslighetsanalys 
Kommunens resultat påverkas av ett antal yttre och inre faktorer. En kommuns 
förmåga/möjlighet att redovisa ett positivt resultat är beroende av många olika faktorer. 
Förändringar i en kommuns demografi kan exempelvis utgöra en finansiell risk i form av 
ökade pensionsutbetalningar och ett sjunkande skatteunderlag. En annan aktuell 
verksamhetsrisk är det formella ansvaret för att eleverna i en kommun kan gå i skolan åvilar 
kommunen. Om en friskola etablerar sig och efter ett tag går i konkurs måste det finnas 
möjlighet för kommunen att erbjuda eleverna undervisning i de kommunala skolorna. 
Kommunerna måste med andra ord ha en potentiell överkapacitet, som motsvarar det antal 
elever som finns i kommunen. 
 
Åmåls Kommunen har en checkräkningskredit om 30 Mkr som kan utnyttjas utan förbehåll. 
Krediten var delvis utnyttjad vid bokslutstillfället. Kommunens låneskuld är i sin helhet 
placerad i svensk valuta och har inga andra åtaganden i annan valuta.  
 
En känslighetsanalys visar hur en förändring i ett antal parametrar genererar följande 
approximativa påföljd: 
 
 

Händelse/Förändring Kostnad/Intäkt*

Löneökning 1% 5.6 Mkr

Inflation 1% 2 Mkr

Skattesats 10 öre 2 - 3 Mkr

Invånare 100 pers. 4.3 Mkr

* Beräknad på årsbasis
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BOKSLUT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE
Tkr 200906 200906 200806 mot budget

Verksamhetens intäkter Not 1 92 137 97 166 92 213 -5 029
Verksamhetens kostnader Not 2 -389 409 -391 815 -383 581 2 406
Avskrivningar Not 3 -12 114 -12 857 -11 375 743
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -309 386 -307 506 -302 743 -1 881

Skatteintäkter Not 4 208 124 223 840 223 568 -15 716
Statliga utjämningsbidrag Not 5 82 227 84 191 79 719 -1 964
Finansiella intäkter Not 6 2 464 1 954 2 012 510
Finansiella kostnader Not 7 -765 -1 600 -1 533 835
RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER -17 336 879 1 023 -18 215

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

PERIODENS RESULTAT Not 19 -17 336 879 1 023 -18 215

RESULTATRÄKNING

 
 
 
 
 

BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE PROGNOS
ANSVARSOMRÅDE 200906 200906* mot budget 200912**

Kommunfullmäktige m.m. -770 -972 202 0
Kommunstyrelse -25 325 -27 024 1 699 463
Bygg- och Miljönämnd -428 -810 382 0
Kulturnämnd -7 099 -6 967 -132 0
Barn- och Utbildningsnämnd -90 054 -89 768 -286 -1 790
Samhällsbyggnadsnämnd -27 564 -22 685 -4 879 450
Vård- och Omsorgsnämnd -130 841 -125 089 -5 752 -6 500
Gymnasienämnd -31 326 -30 627 -699 -1 685
Finansförvaltning 4 021 89 3 932 13 096

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -309 386 -303 853 -5 533 4 034

Skatteintäkter 208 124 220 185 -12 061 -14 925
Generella statsbidrag 82 227 84 192 -1 965 -1 258
Finansiella intäkter 2 464 1 954 510 0
Finansiella kostnader -765 -1 600 835 0

RESULTAT -17 336 878 -18 214 -12 149

* Hänsyn är tagen till reviderad budget per 090429
** Prognos för utfall per 2009-12-31

DRIFTREDOVISNING
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TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 200906 200806
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 233 152 222 619
Maskiner och inventarier Not 9 44 210 40 529
Finansiella anläggningstillgångar Not 10 91 088 94 043
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 368 450 357 191

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd och Lager Not 11 457 658
Fordringar Not 12 34 445 31 436
Kassa och Bank Not 13 -7 561 4 809
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 27 341 36 903

SUMMA TILLGÅNGAR 395 791 394 094

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 244 498 236 145
Periodens resultat -17 336 1 023
EGET KAPITAL Not 14 227 162 237 168

AVSÄTTNINGAR
Pensioner Not 15 6 936 8 001

SKULDER
Långfristiga skulder Not 16 49 000 51 000
Kortfristiga skulder Not 17 112 693 97 925

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 395 791 394 094

PANTER & ANSVARSFÖRBINDELSER 
* Borgensåtagande 499 855 486 015
* Pensionsförpliktelser 350 463 350 463
* Förvaltade fonder 4 302 4 326
* Outnyttjad kontokredit 22 418 20 000

BALANSRÄKNING
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200906 200806
LÖPANDE VERKSAMHET
Verksamhetens intäkter 92 137 92 213
Verksamhetens kostnader -389 409 -383 581
Justering för avsättning pensionsskuld 0 -235
Övriga justeringsposter 0 0
Verksamhetens nettokostnader -297 272 -291 603
Skatteintäkt, fastighetsavgift och statliga utjämningsbidrag 290 351 303 287
Finansiella intäkter 2 464 2 012
Finansiella kostnader -765 -1 533
Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital -5 222 12 163

Rörelsekapitalets förändring
Ökning(-) / Minskning (+) av förråd 28 -210
Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar 7 364 10 868
Minskning(-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder 2 468 -13 282
Förändring av rörelsekapital 9 860 -2 624

Verksamhetsnetto 4 638 9 539

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringar -15 442 -11 332
Investeringsbidrag 0 0
Anslutningsavgifter 29 0
Försäljning av anläggningstillgångar Not 18 53 0
Förvärv av anläggningstillgångar 0 0
Investeringsnetto -15 360 -11 332

FINANSIERING
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar 0 -2 713
Minskning av långfristiga fordringar 1 490 1 465
Upplåning
Långfristig upplåning 0 0
Amortering och inlösen av lån -1 000 0
Finansieringsnetto 490 -1 248

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL -10 232 -3 041

Likvida medel vid årets början 2 671 7 850
Likvida medel vid årets slut -7 561 4 809

-10 232 -3 041

FINANSIERINGSANALYS
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NOTFÖRTECKNING
Tkr Tkr

Not 1 Not 7
Verksamhetens externa intäkter 200906 200806 Finansiella kostnader 200906 200806
Försäljningsmedel 1 204 1 277 Räntekostnader -765 -1 046
Taxor o avgifter 32 226 31 443 Ränta pensionsavsättning 0 -200
Hyror o arrenden 10 417 9 930 Övriga finansiella kostnader 0 -287
Bidrag 24 361 25 342 Summa -765 -1 533
Fsg vht o entreprenader 23 775 24 172
Fsg exploateringsfastigheter 0 49 Not 8
Övr intäkter 154 0 Mark, byggnader 200906 200806
Summa 92 137 92 213 IB 230 884 220 106

Investeringar tom 200906 8 714 8 377
Not 2
Verksamhetens externa kostnader 200906 200806 Tillkommande poster:
Personalkostnader -265 632 -267 754 Anskaffning fastigheter 0 0
Material -15 293 -15 358 Avgående poster: 0 0
Hyror -29 021 -27 278 Bokfört värde sålda fastigheter -53 0
Köpta tjänster -49 768 -46 847 Avskrivningar -6 393 -5 864
Bidrag -18 826 -17 929 Nedskrivningar 0 0
Övriga kostnader -10 869 -8 415 Utgående balans 233 152 222 619
Summa -389 409 -383 581

Specifikation fastigheter: 200906 200806
Not 3 Markreserv 12 090 9 505
Avskrivningar 200906 200806 Verksamhetsfastigheter 14 793 14 839
Fastigheter -6 393 -5 865 Fastigheter för affärsverksamhet 74 278 70 631
Inventarier -5 721 -5 510 Publika fastigheter 103 985 99 102
Summa -12 114 -11 375 Fastigheter för annan verksamhet 28 006 28 542

Summa 233 152 222 619
Not 4
Skatteintäkter 200906 200806 Not 9
Preliminär kommunalskatt 226 834 216 340 Maskiner o inventarier 200906 200806
Slutavräkning kommunalskatt -18 710 7 228 IB 43 233 43 084
Summa 208 124 223 568 Investeringar tom 200906 6 699 2 955

Avskrivningar -5 722 -5 510
Not 5 Utgående balans 44 210 40 529
Utjämningsbidrag & Fastighetsavgift 200906 200806
Inkomstutjämningsbidrag 59 379 55 553 Spec maskiner o inventarier 200906 200806
Strukturbidrag 1 856 1 866 Maskiner 18 81
Regleringsbidrag 0 0 Inventarier 31 038 30 162
Kostnadsutjämningsbidrag 9 595 10 876 Byggnadsinventarier 0 2
Bidrag för LSS-utjämningen 6 179 6 021 Bilar o andra transportmedel 5 876 6 796
Regleringsavgift -3 070 -2 885 Konst 538 510
Fastighetsavgift 8 288 8 288 Övr maskiner o inventarier 6 740 2 978
Summa 82 227 79 719 Summa 44 210 40 529

Not 6
Finansiella intäkter 200906 200806
Ränteintäkter 1 158 1 480
Övriga finansiella intäkter 1 306 532
Summa 2 464 2 012  
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NOTFÖRTECKNING forts.

Not 10 Not 14
Finansiella anläggningstillgångar 200906 200806 Eget kapital 200906 200806
Aktier, värdepapper och andelar 38 020 38 020 Eget kapital IB 244 498 236 145
Långfristiga fordringar 1 875 1 900 Periodens resultat -17 336 1 023
Långfristig fordran koncernföretag 51 193 54 123 Summa 227 162 237 168
Summa 91 088 94 043

Not 15
Not 11 Avsättningar 200906 200806
Förråd 200906 200806 Avsättn. för pension o likn 5 582 6 478
Förråd o lager 457 658 Avsättn. för löneskatt o pensioner 1 354 1 523
Summa 457 658 Summa 6 936 8 001

Not 12 Not 16
Kundfordringar 200906 200806 Långfristiga skulder 200906 200806
Div avg 9 358 8 013 Lån i kreditinstitut 49 000 51 000
Äldreomsorgsavgifter 2 521 2 163 Summa 49 000 51 000
Barnomsorgsavgifter 149 230
Abonnentavgifter 1 647 2 286 Not 17
Hyresavgifter -680 -609 Kortfristiga skulder 200906 200806
Övrigt 0 12 Leverantörsskulder 15 846 12 869
Delsumma 12 995 12 095 Moms o särsk punktskatter 1 890 1 400

Personalens skatter, avg 8 301 8 618
Div kortfristiga fordringar 200906 200806 Skulder till staten 39 34
Avräkningar -21 1 848 Övriga kortfristiga skulder 222 305
Bredband Dalsland 0 526 Upplupna löner 5 842 5 423
Andra kortfr fordringar 835 -36 Upplupna semesterlöner 30 099 41 193
Momsfordran 60 4 055 Upplupna soc avg 9 697 12 590
Delsumma 874 6 393 Upplupna pensionskostn indiv del 8 357 7 944

Förutbetalda skatteintäkter 21 766 -7 227
Förutbet kostnader och uppl intäkter 200906 200806 Övriga interrimsskulder 10 634 14 776
Förutbetalda kostnader 13 597 10 903 Summa 112 693 97 925
Uppl skatteintäkter 305 0
Övr interrimsfordringar 6 674 2 045 Not 18
Delsumma 20 576 12 948 Försäljning 200906 200806

av anläggningstillgångar 53 0
Totalsumma 34 445 31 436

Not 19
Not 13 Periodens resultat 200906 200806
Kassa o Bank 200906 200806 Periodens resultat -17 336 1 023
Kassa 20 26 Realisationsvinster 0 0
Plusgiro 1 380 Realisationsförsluster 0 0
Bank -7 582 4 403 Balanskravsresultat -17 336 1 023
Summa -7 561 4 809  
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BOKSLUT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE
Tkr 200906 200906 200806 mot budget

Verksamhetens intäkter Not 1 10 750 11 296 10 618 -546
Verksamhetens kostnader Not 2 -7 952 -10 391 -9 635 2 439
Avskrivningar Not 3 -832 -905 -788 73
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 1 966 0 195 1 966

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader Not 4 -1 149 0 -1 124 -1 149
RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER 817 0 -929 817

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

PERIODENS RESULTAT 817 0 -929 817

RESULTATRÄKNING  [VATTEN & AVLOPP]

 
 
 

TILLGÅNGAR 200906 200812

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
* Mark, byggnader och tekniska anl. Not 5 53 024 51 082
* Maskiner och inventarier Not 6 292 315
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 53 316 51 397

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar Not 7 1 154 2 377
Kassa och Bank 2 856 1 904
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 010 4 281

SUMMA TILLGÅNGAR 57 326 55 678

EGET KAPITAL & SKULDER

INGÅENDE EGET KAPITAL 31 049 31 141
Periodens resultat 817 -92
EGET KAPITAL 31 866 31 049

SKULDER
Långfristiga skulder Not 8 24 753 23 001
Kortfristiga skulder Not 9 707 1 628

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 57 326 55 678

BALANSRÄKNING  [VATTEN & AVLOPP]
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NOTFÖRTECKNING

Not 1 Not 5
Verksamhetens externa intäkter 200906 200806 Mark, byggnader och tekniska anl. 200906 200812
Taxor och avgifter 10 684 10 552 IB 51 082 49 971
Fsg verksamhet och entreprenad 66 66 Avskrivning -810 -1 533
Summa 10 750 10 618 Investering 2 752 2 644

Summa 53 024 51 082
Not 2
Verksamhetens externa kostnader 200906 200806 Not 6
Personalkostnader 2 074 2 199 Maskiner och inventarier 200906 200812
Material 1 246 1 901 IB 315 324
Hyror 150 227 Avskrivning -23 -41
Köpta tjänster 3 219 3 956 Investering 0 32
Övriga kostnader 1 263 1 352 Summa 292 315
Summa 7 952 9 635

Not 7
Not 3 Fordringar 200906 200812
Avskrivningar 200906 200806 Abonnentavgifter 1 154 2 377
Mark, byggnader och tekniska anl. 810 767 Summa 1 154 2 377
Inventarier 22 21
Summa 832 788 Not 8

Långfristiga skulder 200906 200812
Not 4 Lån i banker och kreditinstitut 24 753 23 001
Finansiella kostnader 200906 200806 Summa 24 753 23 001
Internränta 1 149 1 124
Summa 1 149 1 124 Not 9

Kortfristiga skulder 200906 200812
Leverantörsskulder 707 1 628
Summa 707 1 628  
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Informationen till denna personalekonomiska 
redovisning är hämtad ur personal- och ekonomi-
systemen. Den statistik och de bearbetningar som 
redovisas avser förhållandet per den 30 juni 2009. 
Definitionerna baseras på SKLs rekommendationer. 
 
Anställda = Tillsvidareanställda med månadslön 
(fast anställda), Visstidsanställda 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 hade kommunen 
1336 årsarbetare i juni 2009. Det totala antalet 
tillsvidare- och visstidsanställda var då 1571.  
 
   2009 2008 2007 
Antal årsarbetare   1 336 1 313 1 322 
Antal tillsvidareanställda   1 264   1 280   1 265 
Antal visstidsanställda   307 270 298 
Totalt   1 571 1 550 1 563 
 
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 16 
personer sedan december och med 44 personer 
sedan juni 2008. Antalet visstidsanställda och 
därigenom antalet årsarbetare ökar i och med att det 
under sommaren anställs ett stort antal vikarier. 
 
2.  Fördelning män – kvinnor, tillsvidare/visstid  
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Kvinnor, tillsvidare 38 118 305 575 1036 
Män, tillsvidare 17 67 101 43 228 
Kvinnor, visstid 13 19 42 186 260 
Män, visstid 2 11 15 19 47 
Totalt antal  70 215 463 823 1571 
 
Ovan redovisas antalet anställda kvinnor respektive 
män per förvaltning. Kvinnoandelen av Åmåls 
kommuns anställda har ökat från 82,1% i december 
2008 till 82,5 % i juni 2009. Förändringen beror 
huvudsakligen av att visstidsanställda kvinnor inom 
vård- och omsorg har ökat.  
 
3.  Fördelning heltid – deltid, tillsvidare/visstid  
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Heltid, tillsvidare 49 128 359 170 706 
Deltid, tillsvidare  6 57 47 448 558
Heltid, visstid 10 11 31 45 97 
Deltid, visstid 5 19 26 160 210 
Totalt antal 70 215 463 823 1 571 
 
Procentuellt sett finns flest heltider inom 
kommunstyrelsens förvaltning, 89,1 % och minst 
finns inom vård- och omsorgsförvaltningen, 27,5%.  
För närvarande pågår arbetet med att ta fram en 
kommunövergripande bemanningsenhet för att 
möjliggöra att fler anställda i Åmåls kommun ska få 

möjlighet att erbjudas heltidstjänster alternativt
valfri sysselsättningsgrad.  
 
3. Åldersstruktur, kvinnor - män   
(Tillsvidareanställda med månadslön) 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt
Medelålder kvinnor 51,4 50,1 48,5 45,7 47,2
Medelålder män 45,4 50,8 50,8 43,0 48,9
Total medelålder 49,5 50,3 49,0 45,5 47,5
 
När det gäller åldersstrukturen i kommunen framgår 
att 47 % av de tillsvidareanställda 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 ca 600 personer uppnått pensionsålder.  
 
Bland de visstidsanställda är åldersstrukturen
omvänd, vilket innebär att 73 % av de visstids-
anställda finns inom åldersintervallet upp till 49 år. 
 
Medelåldern för tillsvidareanställda i juni 2009 ha

 

 

 

r 
ökat till 47,5 år. Motsvarande siffra för december 
2008 var 46,8 år. Under 2009 erbjuds alla
tillsvidareanställda över 63 år, totalt 72 personer, e

 
n 

pensionsförstärkningslösning där den anställde får 
ett bidrag motsvarande 15 % av aktuell lön mot att
anställde avslutar sin anställning i Åmåls kommun i 
förtid. Fram till dags dato har 15 anställda valt
denna lösning. Anställda mellan 61-63 år ha

 
r 

möjlighet att få en pensionsförstärkning på 12 %, 
förutsatt vissa villkor är uppfyllda och till dags dato 
har 6 anställda utnyttjat denna möjlighet. 
 
4. Frånvaro av total arbetstid (procent) 
(Tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt
Sjukledighet 2,30 3,68 5,03 5,91 5,17
Barnledighet 0,98 1,58 3,90 3,97 3,49
Semesterledighet 3,66 3,36 1,47 4,21 3,21
Övrig ledighet 2,38 1,50 5,08 2,24 3,03
Total frånvaro 9,32 10,12 15,48 16,63 14,90
Nettoarbetstid 90,68 89,88 84,52 83,67 85,10
 
Av den totala överenskomna arbetstiden är netto-
arbetstiden 85,10 % i juni 2009, vilket är en ökning 
från 80,69 % jämfört med december 2008.
Nettoarbetstiden har även ökat jämfört motsvarande 
period i fjol, då den var 84,61 %.  
 
En bidragande orsak till den ökade nettoarbetstiden 
är att sommarens semesterledighet inte är
inrapporterad. En annan viktig orsak är at
sjukledigheten fortsätter att minska. Sjukledigheten 
var i juni ifjol 6,24 % och i december 2008 5,97 %. 
En minskning med drygt 1 % jämfört med juni. 
 
Kvinnornas nettoarbetstid är 84,22 % i juni 2009, 
vilket är en ökning från 83,68% motsvarande period 
ifjol och 79,86 % i december 2008. Männens 
nettoarbetstid är 89,16 %, vilket är en ökning från 
88,69% motsvarande period ifjol respektive 84,45  
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% i december 2008. Som nämnts ovan så är det 
huvudsakliga skälen, både för män och kvinnor, att 
sommarens semesterledighet inte är inrapporterad 
men också att sjukledigheten minskat rejält.  
 
 
5. Långtidssjukfrånvaro – 60 dagar eller mer –   
i förhållande till total sjukfrånvaro (procent) 
(All anställd personal, vilket inkluderar timavlönade och 
anställda inom avtalsområdena BEA och PAN. Uppdragstagare 
och förtroendevalda ingår inte.) 
 
 KSF SBF BUF VOF Totalt 
Långtidssjuk i  % 34,43 33,39 74,39 56,56 56,45 
 
Långtidssjukfrånvaron i förhållande till total 
sjukfrånvaro har minskat rejält i Åmåls kommun, 
från 65,69 % i juni 2008 respektive 65,52 % i 
december 2008 till 56,4 5% i juni 2009.  
 
6.  Sjukfrånvaro för kvinnor och män 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 
Kvinnor 3,27 7,01 3,69 5,78 5,17 
Män 0,00 0,86 3,00 2,55 2,20 
Totalt 2,29 4,66 3,51 5,48 4,55 
 
En kraftig minskning av sjukfrånvaron relaterad till 
ordinariearbetstid kan konstateras. Total 
sjukfrånvaro för kvinnor har minskat från 7,43 % 

   

    
    
     

juni 2008 respektive 7,09 % i december 2008 till 
5,17 % i juni 2009. När det gäller män har den 
totala sjukfrånvaron minskat från 3,85 % juni 2008 
respektive 3,94 % i december 2008 till 2,20 % i juni 
2009. Sjukfrånvaron är fortfarande högst för 
kvinnor inom vård- och omsorgsförvaltningen i 
förhållande till ordinarie arbetstid men har minskat 
med mer än 3 %-enheter sedan i juni 2008. En 
ökning av sjukfrånvaron kan noteras hos kvinnorna 
på samhällsbyggnadsförvaltningen, 7,01 % juni 
2009 jämfört med 4,35 % juni 2008 respektive 4,70 
i december 2008.  
 
7. 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 5,04 1,87 2,98 2,40 2,78 
30-49 år 0,20 96 3,06 5,60 4,38 
50 år- 3,34 4,85 3,94 6,89 5,16 
Totalt 2,29 4,66 3,51 5,48 4,55 
 
Även om sjukfrånvaron erfarenhetsmässigt ökar 
med åldern så minskar skillnaderna mellan 
åldersgrupperna jämfört med tidigare. Tabellen 
visar att i åldersintervallet 50 år- finns den högsta 
sjukfrånvaron men det är också här som den största 
minskningen har skett, från 7,94 % i juni 2008 
respektive 7,60 % till 5,16 % i juni 2009. I juni 
2008 var den totala sjukfrånvaron 6,65 % 

respektive 6,41 % i december 2008 att jämföra med 
4,55 % i juni 2009.  
 
8. Personalkostnader (tkr) 
   Juni Dec Juni
 2009 2008 2008
Arvode till förtroendevalda  1 054 2 305 920
Månadsavlönade                139 068 63 144 137 192
Timavlönade  8 068 20 730 7 998
Övertid  2 570 6 244 3 211
OB-tillägg  8 764 14 042 7 294
Jour och beredskap  1 348 2 614 1 412
Övriga anställda  4 025 8 220 3 447
Semesterlön                         11 866 1 699   13 312
Sjuklön  2 313 4 210 2 269
Sociala avgifter enl lag 54 580 119 924 57 799
Pension 22 325 39 426 20 633
Övrigt 20 822 3 987
Total personalkostnad      265 632 543 255 267 754
 
9. Semesterlöneskuld (tkr) 
 
   Juni Dec  Dec
 2009 2008 2007
Semesterlöneskuld 40 942 30 099 29 567
- Sparade semesterdagar 15 504 23 048 23 547
- Årets semester ej uttagen   13 108 
 
Kommunens semesterlöneskuld består av de
semesterdagar som de anställda tjänat in men ännu 
inte tagit ut. Jämfört med december har skulden 
ökat med 10 843 tkr. Skulden kommer dock att 
minska i slutet av året i och med uttag av årets 
semesterdagar. 
 
I juni 2009 fanns 15 504 semesterdagar sparade. 
 
10. Preliminär uppehållslöneskuld (tkr) 
(Tillsvidareanställda och visstidsanställda med
uppehållslön) 
   Juni Dec  Dec
 2009 2008 2007
Prel uppehållslöneskuld 0 940 958
 
Uppehållslöneskuld är den skuld som kommun har 
till de uppehållsanställda och som består av den 
summa pengar som ska betalas ut under näst-
kommande sommaruppehåll. Uppehållslöneskulden 
i juni 2009 är därför 0 kronor.  
 
11. Personalomsättning (antal personer) 
(Tillsvidareanställda med månadslön. Extern personalomsättning 
inklusive pensionsavgångar och dödsfall) t o m juni 2009 
 
 Juni Dec Dec Dec Dec
 2009 2008 2007 2006 2005
Antal personer 69 95 80 74 67
 
 Dec Dec Dec Dec Dec
 2004 2003 2002 2001 2000
Antal personer 49 69 61 39 66
 
Personalomsättningen är betydligt högre jämfört 
med juni 2008, då personalomsättningen var 30 
personer, och där pensionsförstärkningen troligtvis 
är en förklaring.  
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Nyckeltal 2009 2009 2008 2008 2007 2007
Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Infrastruktur och skydd (kr / nettokostnader) 3 116 2 729 3 116 2 729
Vuxenutbildning (kr / heltidsstuderande) 51 458 43 628 51 458 43 628
Andel verksamhet i kommunal regi 92% 85% 92% 85%
Personalkostnad i procent av verksamhetskostnad 70% 62% 70% 62%
Räddningstjänst (kr per invånare) 643 750 574 722

Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 27 024 54 048
Redovisat 25 325 53 585
Avvikelse 1 699 463

Uppdrag 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar 
kommunens verksamheter och har uppsikt över 
nämndernas arbete och den verksamhet som bedrivs 
i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett 
övergripande 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 
ärendekedjan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Ekonomienheten ansvarar för 
samordning och utveckling av processer som 
säkerställer en god ekonomi enligt kommunens 
vision. Personalenhetens roll är att ge strategiskt, 
konsultativt och operativt stöd inom 
personalområdet till samtliga förvaltningar. 
Utvecklingskontoret ska vara stödjande för tillväxt 
inom näringslivet, samordning av internationellt 
arbete och EU-frågor. IT-enheten ansvarar för drift 
och service av IT-miljön till alla kommunala 
förvaltningar avseende bl.a. verksamheternas 
kommunikation med medborgare/kund och media 
 
Halvåret som gått 
 
Arbetet under årets första sex månader har präglats 
mycket av kommunens svåra ekonomiska läge. 
Minskat skatteunderlag samt nya prognoser från bl 
a Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
medverkat till att kommunen vidtagit en mängd 
olika åtgärder.  
 
 
 

 
 
Första fasen har inneburit ett intensivt arbete mellan 
kommunens förstärkta budgetberedning oc
kommunens ledningsgrupp.  
Detta arbete resulterade i en revidering av
innevarande års budget samt ett erbjudande o

h 

 
m 

pensionsförstärkning.  
Den andra fasen har inneburit ett arbete med att ta 
fram en budget för kommande år med betydande 
minskningar av verksamheternas ramar. Det är och 
har varit en krävande arbetsuppgift för nämnderna 
och tjänstemannaorganisationen.  
 
Kommunen har under våren arbetat med att
identifiera kortsiktiga besparingsmöjligheter, me

 
n 

det håller på att ske ett strategiskt
omställningsarbete där sikte tas på att skapa
förutsättningar för långsiktiga hållbar
effektiviseringsområden och lösningar. I kom-
munen pågår en process att se över både de

 
 

a 

n 
politiska organisationen och tjänstemannaorganisa-
tionen. 
 
Kommunen har under våren fått en central IT-
enhet. IT-enheten ansvarar för daglig drift, support 
och utveckling av IT-verksamheten. Detta inne-
fattar förvaltningsnät, men numera också skolnätet. 
Syftet är att skapa ett effektivt och genomtänkt 
verksamhetsstöd till alla verksamheter. 
 
Under våren har också ett arbete med en 
implementering av tre viktiga systemstöd till 
verksamheterna påbörjats. Detta avser elektronisk 
fakturahantering, nytt diariesystem samt nytt löne-
/PA-system.  
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 ÅMÅLS KOMMUN STRATEGISKA PLAN 

 

 

 

VI SKALL BLI FLER 

        
Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer     Delmål 

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen 
med ljuvlig 
boendemiljö och 
möjligheternas 
startpunkt” 

Bemötande   
All personal inom vuxenutbildningen 
ka kunna vägledning s 

  Delaktighet    
  Medborgarinflytande    
  Partnerskap    

  Tillgänglighet   Öka antalet gång- och cykelbarn  

  Tjänstebeskrivningar    

  Valfrihet   
Utgå från den enskildes behov, 
örutsättningar och önskemål (vux) f 

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och 
engagerade 
medarbetare” 

Kompetens och 
karriärsutveckling 

   

  
Utökat samarbete 
mellan verksamheter   

Öka riskmedvetenheten och bidra till 
n fungerande verksamhet (rtj) e 

     
Bemanningsekonomi "en väg in" - 

tveckla en personalpool U 

  
Ledarens uppdrag är 
tydligt 

   

 

”en långsiktig och 
kvalitativ 
ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv 
resursfördelning   

Utbilda budgetberedning i nyckeltal 
ch demografiska mått o 

  Effektivitet   
Kommunens handläggare ska 
tbildas i W3D3 u 

     
Personalavdelningen ska utbildas i 
luegarden B 

  
Analys och 
målstyrning   

Skapa en struktur för budget och 
okslut som är enhetlig b 

  Kvalitet   

Minska sårbarheten och öka 
kommunens förmåga att hantera 
rissituationer k 

UTVECKLING 

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet   Öka andelen resor i kollektivtrafiken  

  
Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt)   

Öka möjligheterna att ansluta till 
ommunens nätverk k 

  Internationalisering    

  
Samverkan (region, 
företag, föreningar)   

Minst 50 företagsbesök och 8 
rukostmöten/seminarier genomförs f 

 
 
 
 
 
 

 25

javascript:__doPostBack('ctl00$MainArea$ucVision$lnkVision','')
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##
https://ryc2.stratsys.se/login/Presentation/Scorecard/ScorecardView.aspx?KeyId=6&MenuOffset=1##


Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 810 1 619
Redovisat 428 1 619
Avvikelse 382 0

Nyckeltal 2009 2009 2008 2008 2007 2007
Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Uppdrag 
 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom plan- och byggnadsområdet. Nämnden 
handlägger också därmed sammanhängande 
ärenden rörande exempelvis naturvård och 
kulturmiljövård. 
 
Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt 
ett stort antal lagstiftningar t.ex; miljöbalken, plan- 
och bygglagen och livsmedelslagen. 
 
Nämndens personal utgör också kommunens 
expertkompetens för frågor inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Halvåret som gått 
Arbetet sker utifrån miljökontorets tillsynsplan som 
fastställts av nämnden. Utfört arbete ligger inte helt 
i fas med tillsynsplanen på grund av bl.a. 
rekryteringsarbeten och föräldraledighet bland 
personalen. Vikarie har anställts för andra halvåret 
2009 i syfte att komma ikapp med tillsynsarbetet. 
 
Ny livsmedelsinspektör började i maj 2009. 
Tjänsten (heltid) delas mellan Åmål och Dalslands 
miljökontor.  
 
Samtliga verksamheter som omfattas av 
regelbunden tillsyn enligt miljöbalken har 
kommunicerats och klassats utifrån nämndens nya 
riskbaserade taxa för tillsyn enligt miljöbalken. 
Även ett stort antal livsmedelsobjekt har klassats  
enligt nämndens taxa för tillsyn inom livsmedels- 
 

 
 
området. Samtliga inlämnade miljö- och
årsrapporter har behandlats av miljökontoret. 
 
Inom livsmedelsområdet har nämnden medverkat i 
länsprojektet ”allergier i förskolan”.  Samtliga
objekt som var aktuella för projektet inspekterades.
I övrigt har livsmedelsinspektioner utförts enligt 
miljökontorets prioriteringsordning. Särskild vikt
har lagts vid tillsyn av Åmåls vattenverk. 
 
Inom miljötillsynen medverkar kommunen 
länsprojektet om flyktiga organiska ämnen (VOC). 
Samtliga aktuella anläggningar inspekteras. I övrigt 
sker miljötillsyn enligt plan. Mycket arbete har
lagts på utredningar och tillsyn av nedlagda
bensinstationer där flera ärenden avseende
föroreningar i mark för närvarande pågår. 
 
Nämnden konstaterar att ärenden rörande vindkraft 
ökat markant. Nämnden har lämnat synpunkter
avseende Vindbruksplan Dalsland och
miljökontoret har medverkat i flera samrådsärenden 
avseende etablering av vindkraftsparker i 
kommunen.  
 
Upphandling av kalkningsinsatser har skett under 
2009. Utredningsarbete rörande äldre enskilda 
avlopp har genomförts. Samtliga handlinga
rörande djurskyddet har översänts till länsstyrelsen.
 
Medarbetarsamtal har hållits med samtliga
anställda. All personal medverkar i kommunens
friskvårdssatsning. 
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 ÅMÅLS KOMMUN STRATEGISKA PLAN 

 

 

 

 

VI SKALL BLI FLER 

Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer     Delmål 
      

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med ljuvlig boendemiljö 
och möjligheternas startpunkt” 

Bemötande    

  Delaktighet    
  Medborgarinflytande    
  Partnerskap    
  Tillgänglighet    
  Tjänstebeskrivningar    
  Valfrihet    
STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och engagerade medarbetare” 
Kompetens och 
karriärsutveckling 

   

  
Utökat samarbete mellan 
verksamheter 

   

  Ledarens uppdrag är tydligt    

 
”en långsiktig och kvalitativ ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv resursfördelning    

  Effektivitet    
  Analys och målstyrning    
  Kvalitet    

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet 

   

  
Infrastruktur (fysiskt och 
digitalt) 

   

  Internationalisering    

  
Samverkan (region, företag, 
föreningar)    
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Nyckeltal 2009 2009 2008 2008 2007 2007
Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Total utlåning per invånare - - 8,2 7,6 7,8 7,5
Antal besök Kulturhuset per invånare - - 11,9 7,3 11,3 7,4
Genomsnittsligt antal öppettimmar/vecka Kulturhuset - - 46 25 46 25

Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 6 967 13 934
Redovisat 7 099 13 934
Avvikelse -132 0

Uppdrag 
 
Kulturnämnden ansvarar för enheterna 
Kulturhuset, Kulturskolan samt Ungdomshuset. 
Kulturhuset består av bibliotek, konsthall och 
kommun- och folkrörelsearkiv. Kulturskolan 
ansvarar för musikskolan, 
kulturprogramverksamhet för barn och ungdomar 
samt kulturinsatser inom hela kommunen. 
Ungdomshuset består av traditionell 
fritidsgårdsverksamhet genom Ungdomshuset i 
tätorten samt filialer i Tösse och Fengersfors. De tre 
enheterna ingår tillsammans med annan verksamhet 
i samhällsbyggnadsförvaltningen och har således 
ingen egen administrativ uppbyggnad under 
kulturnämnden. I samhällsbyggnadsförvaltningen 
finns gemensam ekonomi-, personal- och 
ledningsfunktion. 
Kulturhusets breda service med arkiv, bibliotek och 
konsthall skall erbjuda invånare och besökare 
tillgång till läsning, litteratur, musik, film, konst, 
föreläsningar, arkivmaterial och information så att 
de kan odla sina intressen och bedriva forskning 
och studier. 
Kulturkansliet handhar bl a bidrag till studieförbund 
och kulturella föreningar samt samordning och 
planering av olika kulturaktiviteter.  
Ungdomshuset ska i en frivillig, öppen, 
demokratisk och drogfri miljö skapa förutsättningar 
för en meningsfull fritid för alla ungdomar i Åmål 
från årskurs sju och upp till tjugo år, med 
prioritering på högstadiet.  
 
Halvåret som gått 
Kulturnämndens arbete kring Kulturlandskapet 
Åmål fortsätter och under våren har kommunen 
genomfört en förstudie finansierad av Fyrbodals 
Kommunalförbund. Utgångspunkten för arbetet har 
varit våra lokala kulturresurser – ”det lokala 
kulturlandskapet” – hur dessa brukas och vilken roll 
kommunen spelar i utvecklingsarbetet. 

För att få en överblick av nuläget inom kulturlivet i 
Fyrbodalskommunerna har intervjuer genomförts  
 
 
med kulturansvariga i de 14 kommunerna. 
Här har vi fått fram ett underlag som kort beskriver 
de resurser som finns inom Fyrbodal och hur 
kommunens roll och ansvar ser ut inom 
kulturområdet. Syftet är att skapa modeller för lokal 
kulturutveckling och tydliggöra samspelet mellan 
kommunens ansvar, ideellt engagemang och 
entreprenörskap. 
 
Under första halvåret har ekonomiskt stöd erhållits 
från VG-regionen som biografstöd och 
utvecklingsarbete med filmstudios och filmfestival, 
samt bidrag från Svenska Filminstitutet för 
utveckling av en filmpedagogisk plan för Åmåls 
kommun.  
Båda dessa stöd ingår i en lokal satsning kallad 
”Film i Fokus”, kring kommunens biograf – 
SagaBio.  Vi avser att inom ramen för detta utarbeta 
modell för samverkan mellan kulturförvaltning och 
barn- och utbildningsförvaltning. Vi vill genom 
detta projekt skapa nya lokala förvaltnings-
övergripande strukturer som banar väg för en 
gemensam mediapedagogisk plan för skolan. 
 
Under året kommer en utvecklingsplan för Husets 
verksamhet att utformas. 
Utgångspunkten för detta arbete är den idag 
befintliga öppna verksamheten och hur denna kan 
kompletteras med ett ökat utbud av aktiviteter och 
aktörer i samverkan enligt tidigare för 
verksamheten beprövad modell. I fokus ligger 
samarbeten mellan Kulturskolans, Kulturhusets och 
ungdomshusets verksamheter och att skapa 
sammanhang, delaktighet och helhet för eleverna på 
Kristinebergskolan genom kreativa aktiviteter i 
samarbete mellan Huset och aktörer inom 
Kulturlandskapet Åmål.  
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VI SKALL BLI FLER 

Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer     Delmål 
      

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med ljuvlig boendemiljö 
och möjligheternas startpunkt” 

Bemötande    

  Delaktighet    
  Medborgarinflytande    
  Partnerskap    
  Tillgänglighet    
  Tjänstebeskrivningar    
  Valfrihet    
STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och engagerade medarbetare” 
Kompetens och 
karriärsutveckling 

   

  
Utökat samarbete mellan 
verksamheter 

   

  Ledarens uppdrag är tydligt    

 
”en långsiktig och kvalitativ ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv resursfördelning    

  Effektivitet    
  Analys och målstyrning    
  Kvalitet    

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet 

   

  
Infrastruktur (fysiskt och 
digitalt) 

   

  Internationalisering    

  
Samverkan (region, företag, 
föreningar)    
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Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 89 768 179 535
Redovisat 90 054 181 325
Avvikelse -286 -1 790

Nyckeltal 2009 2009 2008 2008 2007 2007
2009 års uppgifter om antal barn/elever utgör en beräknad prognos Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket
Genomsnitt för vår och höst:
Antal barn förskola 408 - 433 - 445 -
Antal barn familjedaghem 50 - 70 - 72 -
Antal barn fritidshem 371 - 401 - 388 -
Antal elever grundskoleverksamhet 1 319 - 1 396 - 1 446 -
Genomsnittligt meritvärde - - 196,7 209,3 196,1 207,3

Uppdrag 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsom-
råden utgörs av förskola och grundskola fördelat på 
två ansvarsenheter inklusive Resurscentrum som 
övergripande ansvarar för insatser för barn/ elever i 
behov av särskilt stöd. Dessutom finns förvalt-
ningskontor. 
 
Halvåret som gått 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett 
övergripande mål för mandatperioden - 
”Verksamheten bedrivs utifrån läroplanernas 
strävansmål och ligger därmed till grund för varje 
enskild barn/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 arbete med individuella 
utvecklingsplaner (IUP) till grundskolan databas 
samt via medarbetarsamtal. Då elevantalet i våra 
skol- och omsorgsformer fortsätter att minska 
påverkar det omfattningen av vår personalresurs. 
Förutom ett minskat antal födda barn startar olika 
konkurrerande verksamheter, vilket innebär att den 
kommunala skolan och barnomsorgen dels får en 
mindre volym, och dels får en konkurrens om 
barnen och eleverna. 
 
I, framför allt, lägen där geografisk placering spelar 
mindre roll kan denna konkurrens leda till en 
positiv utveckling av den kommunala verksamheten 
samtidigt som en oro för nedskärningar skapas. 
I den ekonomiska uppföljningen (helårsprognos per 
31 maj) har beräknats avvikelser på 1,8 mkr. Främst 
beroende på ökade kostnader för bidrag till fristå-
ende verksamheter.  
 
Nyckeltal som tagits fram i denna delårsrapport är 
antal barn /elever samt genomsnittligt meritvärde.  
 

 
 
Andra jämförelsetal som mäter produktiviteten tas 
fram under andra halvåret. 
 
Färre barn/elever har noterats inom samtliga
verksamheter. Beslut om anpassningar till minskad 
volym har tagits under våren i samband med
revidering av budgeten.  
 
 Nämnden har godkänt start av två nya enskilda 
verksamheter. Dels ett fritidshem som Natur och 
miljöskolan driver, dels ett familjedaghem i
Tösse. 
 Fullmäktige har beslutat att Edsleskogs skola ska
drivas i kommunal regi under läsåret 2008/2009 
 Skolinspektionen har givit tillstånd till två
friskolor att bedriva verksamhet i Åmål,
Edsleskogs friskola och Natur- och miljöskolan. 
 Ny organisation för förskola och grundskola
gällande fr o m läsåret 2008/2009 har fastställts, 
innebärande bl a gemensam ansvarsenhet för 
dessa verksamheter, med tre rektorsområden 
 Kraftigt förändrade ekonomiska förutsättningar
tvingade fram beslut om revidering av gällande 
budget 
 En utredning har startat om hur skolan och 

 

 

 

 
 

 

 

barnomsorgen ska organiseras från hösten 2010 
och framåt  

 
Förskoleverksamheten genomgår förändringar.
Antalet barn i kommunal barnomsorg fortsätter
minska. Förskoleverksamhetens något förändrade 
förutsättningar kräver insikten att kvalité består av 
flera delar; personaltäthet, utbildningsnivå, profess-
ionalism, lokaler m.m. och att verksamheten alltid 
måste fokusera på kvalitén.  

Antalet elever i grundskolan minskar fortfarande 
och kommunen har idag betydligt fl
grundskoleplatser än elever, vilket innebär att 
fyllnadsgraden i de skolhus kommunen har i
tätorten är låg. God ekonomisk hushållning kräver 
förändringar. 

 
 

 

 
 

er 
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Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer     Delmål 

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen 
med ljuvlig 
boendemiljö och 
möjligheternas 
startpunkt” 

Bemötande   ICDP  

  Delaktighet   
Individuella utvecklingsplaner 
IUP) ( 

  Medborgarinflytande    
  Partnerskap    

  Tillgänglighet   IUP-databas  

  Tjänstebeskrivningar    
  Valfrihet    

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och 
engagerade 
medarbetare” 

Kompetens och 
karriärsutveckling   

Inventering av 
ompetensbehov k 

  
Utökat samarbete 
mellan verksamheter 

   

  
Ledarens uppdrag är 
tydligt   Årsaxeln  

 

”en långsiktig och 
kvalitativ 
ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv 
resursfördelning   Str. organisation  

  Effektivitet   
Produktivitetsmått budgeteras 
o ch följs upp 

  
Analys och 
målstyrning   Årsplaner  

  Kvalitet   
Utveckla verktyg för 
tvärderingar u 

UTVECKLING 

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet 

   

  
Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt) 

   

  Internationalisering    

  
Samverkan (region, 
företag, föreningar) 
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Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 22 685 45 370
Redovisat 27 564 44 920
Avvikelse -4 879 450

Nyckeltal 2009 2009 2008 2008 2007 2007
Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Produktionskostnad/måltid inom skola och barnomsorg 28,60 - - - - -
Produktion av vatten /m3 4,63 - - - - -
Kostnad/gatljus 1:a halvåret 2009 50,00 - - - - -
Städning/m2 105,00 - - - - -

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde om-
fattar park och idrott, fritid och turism, kost och 
städ, vatten och avlopp, gator och vägar, avfall och 
renhållning, kommungemensamma inköp och tele-
fonväxeln, hamnverksamhet samt fastigheter. I för-
valtningen ingår även bygg- och miljöverksamhet, 
kulturhuset, kulturskola samt ungdomshuset. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen servar tre nämnder - 
samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljö-
nämnden samt kulturnämnden. 
 
Halvåret som gått 
Första halvåret har präglats av neddragningar och 
besparingar samt planering och förhandlingar om 
ytterligare neddragningar inför 2010. Ett antal 
uppdrag, med syfte på långsiktiga verksamhets- 
förändringar, har utdelats från kommunstyrelsen. 
Resultatet ska redovisas senare under hösten. 
Samtidigt har den vardagliga verksamheten 
fortskridit. 
Vår bygg- och planavdelning har arbetat med en 
gemensam vindbruksplan för samtliga kommuner i 
Dalsland. Ett antal olika planprogram har genom- 
förts. En ny översiktsplan är under utarbetande. 
Vision 2015 pågår ständigt, bl a ett Leaderprojekt i 
Edsleskog om bygdens utveckling. Under för-
sommaren har förvaltningen, i nära samråd med 
Länsstyrelsen, påbörjat arbetet med att ta fram ca 
20 nya attraktiva tomter med sjöläge. En gemensam 
planering och process om det ”offentliga rummet” 
där arkitektur, teknik, kultur och estetik samverkar 
för att bevara och utveckla, i första hand vår vackra 
stadskärna, har startats under vintern/våren. 
Stadshotellets uteservering är nyrenoverad med ny 
beläggning och handikappanpassning. Kulturhusets 
entré har gjorts mer välkomnande och ”öppnats 
upp” mot Åmålsån. 
En del i Vision 2015 handlar om att stärka Åmål 
som handelsstad. Under våren har arbetet utmynnat 
i bildandet av ett antal arbetsgrupper, bestående av 
representanter från handeln, fastighetsägare, 
företagare samt kommunrepresentanter. Ett antal 
aktiviteter har genomförts, bl a fortbildning för 
företagare, mentorskap för butiksägare, 
inspirationsträffar genom frukostmöten. Åmåls 
kommun, Fastighetsägarna samt svensk Handel 
satsar gemensamt i projektet.  

Våra småbåtshamnar utvecklas och förbättras varje 
år.  Ca 90 båtägare köar för båtplats. Planering och 
projektering pågår för att lösa den stora efterfrågan. 
Gästhamnen har förbättrats genom ett nytt 
bryggdäck och nya eluttag. En speciell satsning har 
gjorts vid Ängebytjärnet och dess omgivning. Nya 
vandringsleder, parkering och övernattnings- 
möjligheter har skapats. Under vår och sommar har 
arbetet inletts för att ansluta Östby miljöstation till 
det kommunala vattennätet. Fastighetsägare utmed 
ledningssträckan erbjuds anslutning. Samtidigt 
läggs även en gasledning mellan miljöstationen och 
avloppsverket. 
GC-vägen till Tollebols kvarn är färdig, säkerheten 
för oskyddade trafikanter har ökat markant. 
Kommunbidragen till enskilda vägar räcker inte, ett 
underskott kommer att redovisas vid årets slut. 
Förvaltningen kommer att lämna förslag på nytt 
reglemente under hösten. Arbetet med vatten-
skyddsområde för Åmåls tätort pågår, samråd och 
informationsträffar för allmänhet och berörda 
intressenter har pågått under våren Beslut i 
kommunfullmäktige förväntas under hösten. 
Åmål deltog i den världsomfattande miljö-
satsningen ”Earth Hour” den 28 mars, med ned-
släckning av bl a gasljuset. 
Åmåls tätorts huvudpumpstation har genomgått en 
helrenovering med byte av befintliga pumpar och 
rörgalleri. Dykarbeten med renovering av 
utsläppstub från avloppsverket har påbörjats. En 
ihållande negativ trend vad gäller försäljning av 
dricksvatten har tvingat nämnden att höja taxan från 
halvåret. 
Fastigheterna Adolfsberg 2 och 3 har sålts till 
privata byggentreprenörer för uppförande av 
mindre radhus. Å-gården har sålts till 
privatpersoner som vill öppna café och pensionat i 
gammal stil. Örnäsrestaurangen är utarrenderad till 
en krögare från staden för en långsiktig och seriös 
satsning. 
Ett försök med avfallskvarnar har påbörjats och 
kommer att utvärderas senare under hösten. 
Kost- och städenheten satsar på regelbunden 
fortbildning av personalen. Föreningsdrift av våra 
idrottsanläggningar fortskrider. Planering för ett 
ökat föreningsengagemang på Örnäsvallen och 
Ishallen pågår. 
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 ÅMÅLS KOMMUN STRATEGISKA PLAN 

 

 

 

 

VI SKALL BLI FLER 

Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer     Delmål 
      

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med ljuvlig boendemiljö 
och möjligheternas startpunkt” 

Bemötande    

  Delaktighet    
  Medborgarinflytande    
  Partnerskap    
  Tillgänglighet    
  Tjänstebeskrivningar    
  Valfrihet    
STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och engagerade medarbetare” 
Kompetens och 
karriärsutveckling 

   

  
Utökat samarbete mellan 
verksamheter 

   

  Ledarens uppdrag är tydligt    

 
”en långsiktig och kvalitativ ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv resursfördelning    

  Effektivitet    
  Analys och målstyrning    
  Kvalitet    

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet 

   

  
Infrastruktur (fysiskt och 
digitalt) 

   

  Internationalisering    

  
Samverkan (region, företag, 
föreningar)    
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Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 125 089 250 177
Redovisat 130 841 256 677
Avvikelse -5 752 -6 500

Nyckeltal 2009 2009 2008 2008 2007 2007
Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Vård- och omsorgsnämnden svarar för 
kommunens socialtjänst och bedrivs inom följande 
verksamhetsområden: äldre- och handikappomsorg, 
LSS/LASS, individ- och familjeomsorg (inkl. 
psykiatri, kommunens flyktingmottagning och 
arbetsmarknadssenhet), samt vård- och omsorgsför-
valtningens gemensamma administration och övriga 
verksamheter. 
 
Halvåret som gått 
 
Det finns ett antal politiskt övergripande mål för 
hela vård- och omsorgsförvaltningen och på olika 
sätt kommer dessa mål att genomsyra förvaltning-
ens arbete under en femårsperiod.  
 
Politiskt mål ”Ökad delaktighet och aktivt brukarin-
flytande”: 
 
Under våren har en ny förvaltningschef rekryterats 
och Marianne Jadehill börjar sin tjänst 1 augusti. 
 
Inom äldreomsorgen pågår utveckling och anpass-
ning för de nationella riktlinjerna för demensvård 
som regeringen presenterade under våren.  Det 
arbetet  faller väl in i det uvecklings-arbete som 
pågår med stöd av de statliga stimulans-medlen. 
 
Ett av Sörgårdshusen har avvecklats under våren. 
Utökning av nya demensplatser kommer att ske 
genom konvertering av befintliga boenden på Sol-
säter (13 platser) och Illern (15 platser). En utök-
ning av personaltätheten har skett genom omfördel-
ning av befintliga heltidstjänster. 
 
Behovet av platser inom äldreomsorgen växlar. 
Våren har haft en ökad belastning i jämförelse med 
våren 2008 och det är framförallt hemtjänsten som 
har en 20 %ig ökning av verkställd tid och med 
detta en kostnadsökning över tilldelad budgetram.  
 
Det nya gruppboendet för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar öppnade planenligt i januari 

och samtidigt fick dagverksamheten på Norrtull
flytta till nya, ljusa och ändamålsenliga lokaler.  
Invigning av lokalerna är planerad till september. 
 
Antalet externa placeringar ökar inom LSS-verk-
samheten. Den ökningen hänger bl a ihop med att 
fler grupper diagnosgrupper har införlivats i per-
sonkretsen bl a tidiga demenssjukdomar och perso-
ner med mycket utagerande beteende.  
 
Försörjningsstödsökningen har planat ut trots att det 
ständigt tillkommer fler hushåll som är i behov av 
ekonomiskt stöd. Försäkringskassan kommer att
avsluta drygt 300 personer i det här området under 
hösten och den konsekvensen kan vi ännu inte 
överblicka. 
 
Kostnader för externa placeringar för barn och unga 
fortsätter att öka.  Det beror dels på fler placeringar 
men också på att de barn och unga som placeras har 
en komplex problematik och som kräver kvalifice-
rade insatser. Kostnader per vårddygn varierar
mellan 2 – 7 000 kr.   
 
Personalutveckling  
 
I maj varslades 25 personer om uppsägning inom 
kommunals avtalsområde på grund av ett förväntat 
överskott på personalsidan. Två årsregeln för fast 
anställning och allmän minskad rörlighet på ar-

 

 

 

betsmarknaden är två bidragande faktorer. Normalt 
sett brukar antalet konverterade och antalet normala 
avgångar ta ur varandra. 
 
Planeringen för en bemanningsenhet har övertagits 
av personalavdelningen centralt 
 
Framtid 
Den närmaste framtiden präglas helt av en förvän-
tad hög frånvaro på grund av den nya influensan. 
Planering pågår tillsammans med övriga förvalt-
ningar i kommunen och tillsammans med primär-
vården som är en mycket viktig samarbetspartner. 
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VI SKALL BLI FLER 

        
Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer     Delmål 

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen 
med ljuvlig 
boendemiljö och 
möjligheternas 
startpunkt” 

Bemötande   
Fortsatt utveckling av gemensam 
ärdegrund "kunden i fokus" v 

  Delaktighet   Synpunktshantering  

     
Utveckla metoder för ökad 
elaktighet d 

  Medborgarinflytande   Ökad medborgardialog  

  Partnerskap    

  Tillgänglighet   
Förbättrad information om 
erksamheterna v 

     Skapande av nya mötesplatser 

     Förbättrad telefon- och möteskultur  

  Tjänstebeskrivningar   

Utveckling och uppdatering av 
tjänstedeklarationer i hela 
örvaltningsområdet f 

  Valfrihet   
Fritt val av utförare i hemtjänsten 
nligt LOV (Lagen om Valfrihet) e 

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och 
engagerade 
medarbetare” 

Kompetens och 
karriärsutveckling   

Medarbetarskap för ökad 
elaktighet. d 

     Kompetensutveckling  

  
Utökat samarbete 
mellan verksamheter   

Utökat samarbete mellan utbildning 
ch verksamheter o 

  
Ledarens uppdrag är 
tydligt   Tydligt ledaruppdrag  

 

”en långsiktig och 
kvalitativ 
ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv 
resursfördelning   God resursanvändning  

  Effektivitet    

  
Analys och 
målstyrning 

   

  Kvalitet   Tydlig kvalitetsnivå  

UTVECKLING 

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet   Miljöfordon  

  
Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt) 

   

  Internationalisering    

  
Samverkan (region, 
företag, föreningar) 
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Driftredovisning Halvåret Prognos
Budget 30 627 61 253
Redovisat 31 326 59 618
Avvikelse -699 1 635

Nyckeltal 2009 2009 2008 2008 2007 2007
2009 års uppgifter utgör en beräknad prognos. Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Antal elever gymnasieskola (genomsnitt vår och höst) 675 - 712 - 715 -
Antal elever gymnasiesärskola (genomsnitt vår och höst) 2,5 - 3 - 4 -
Antal lärare per 100 elever, gymnasieskola (15 oktober) 10,2 - 9,9 8,1 9,2 8,1
Antal elever från andra kommuner (genomnsitt vår och höst) 299 - 307 - 298 -
Antal elever i andra kommuner/skolor (genomsnitt vår och höst) 198 - 196 - 196 -

Uppdrag 
 
Gymnasienämndens verksamhetsområden utgörs 
av gymnasieskola, gymnasiesärskola samt del av 
halvåret -09 även IT-enhet. Gymnasienämnden hör 
till Barn- och utbildningsförvaltningen under 
ledning av förvaltningschefen. 
 
Halvåret som gått 
 
Gymnasienämndens övergripande mål för 
mandatperioden ”Verksamheten bedrivs utifrån 
läroplanens strävanmål och ligger därmed till grund 
för varje enskild elevs utveckling. 
 
Karlbergsgymnasiet har lyft fram tre prioriterade 
områden i verksamhetsplanen utifrån de gemensamt 
framarbetade framgångsfaktorerna i personalens 
målkort: 
 
1) Kvalitetsarbetet – (Lpf94 målområden 
Kunskaper och Bedömning och betyg) 
Läroplanens ”lärare skall” analyseras genom en 
gemensam mall för kursutvärdering. Ett omfattande 
arbete med översyn av kursplaner har genomförts 
för att förbereda för en kommande databas, som ska 
underlätta uppföljning kring elevers resultat. 
 
2) Värdegrundsfrågor och elevers studiesituation 
– ( Lpf94 målområden Normer och värden) 
Likabehandlingsplan har omarbetats efter de nya 
diskrimineringslagarna och en handlingsplan för 
stresshantering har utarbetats och implementerats i 
ett samarbete mellan elevvårdsteamet och eleverna. 
Elevrådet har under höstterminen betydligt ökat sitt 
engagemang för att ta tillvara elevers inflytande på 
skolan. 
 
3) Attraktiv och ändamålsenlig gymnasieskola – 
(Lpf94 målområden Normer och värden samt 
Utbildningsval – arbete och samhällsliv) 
 
 
 
 
 

 
Våra styrkor 

• Hög andel behöriga lärare (förutsättning 
för förbättrat resultat) 

• Hög andel av de elever som avslutar sina 
gymnasiestudier får slutbetyg (hög 
måluppfyllelse) 

• Välutrustade institutioner och verkstäder. 
• Elever erbjuds upplevelser i form av t ex 

film, teater, studiebesök och studieresor. 
• Elever med särskilda behov får stöd

genom tillgång till specialpedagog och 
schemalagd tid för varje årskurs för s.k. 
ateljéer i såväl kärnämnen som en del
karaktärsämnen. 

• Väl utarbetad plan för hur elevens
individuella studieplan följs upp med hjälp 
av mentorer. 

• Vår modell för handledning av kursen
Projektarbete med redovisning i
gemensam utställning/mässa lyfter tydligt 
fram programmål. 

• Hemsidan hålls aktuell med information
om program och händelser.  

• Elever har på olika sätt haft internationella 
kontakter och resor har skett. 

 
Under halvåret har också aulan och den nedre
entrén renoverats och byggts om. 
 
Framtiden 
Under de närmaste åren minskar antale
gymnasieelever i regionen, vilket leder till ökad
konkurrens om eleverna. Samarbete i regionen för 
att öka fyllnadsgraden på program och i
klasser/kurser skulle kunna vara ekonomiskt
fördelaktigt. Ökat antal friskolor påverkar elevers 
gymnasieval. Dessutom kommer gymnasieskolan
att fr o m  2011 omorganiseras med nya program 
och inriktningar, vilket kommer att påverka organ-
isationens behov och krav på kompetensutveckling. 
Gymnasiet står alltså inför en omfattand
förändringsperiod och Karlbergsgymnasiets styrkor 
ska bygga på god kvalitet på alla plan. 
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Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer     Delmål 
      

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med ljuvlig boendemiljö 
och möjligheternas startpunkt” 

Bemötande    

  Delaktighet    
  Medborgarinflytande    
  Partnerskap    
  Tillgänglighet    
  Tjänstebeskrivningar    
  Valfrihet    
STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och engagerade medarbetare” 
Kompetens och 
karriärsutveckling 

   

  
Utökat samarbete mellan 
verksamheter 

   

  Ledarens uppdrag är tydligt    

 
”en långsiktig och kvalitativ ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv resursfördelning    

  Effektivitet    
  Analys och målstyrning    
  Kvalitet    

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet 

   

  
Infrastruktur (fysiskt och 
digitalt) 

   

  Internationalisering    

  
Samverkan (region, företag, 
föreningar)    
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Kommunal redovisningslag (1997:614) ger ett regelverk för hur kommunens redovisning och 
bokföring ska fullgöras enlig god redovisningssed.  
 
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 anskaffningsvärdet 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 
omsättningstillgång 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. 
 
Halvårets förändring av ej kompenserad övertid redovisas under verksamhetens 
nettokostnader i resultaträkningen. Den totala skulden av dessa redovisas som kortfristig 
skuld i balansräkningen. Halvårets förändring av semesterlöneskulden har ej periodiserats, det 
genomförs vid årsbokslut. 
 
Kommunens leasingavtal redovisas som operationella och har inte tagits upp i 
balansräkningen. Projekt med extern finansiering har eliminerats i årsredovisningen.  
 
Leverantörsfakturor inkomna efter halvåret, men hänförliga till årets första sex månader, har 
skuldbokförts och belastat verksamhetsåret. Utställda fakturor efter halvåret, men som är 
hänförliga till årets första sex månader, har fordringsförts. 
 
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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