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1 Fakta om Åmål 
Invånare 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Folkmängd, 31 december 12 801 12 601 12 326 12 229 12 211 12 226 

Födelsenetto -27 -54 -51 -66 -73 -53 

Flyttnetto 227 329 148 85 58 -17 

Skatteunderlag och utdebitering av skatt 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Skatteunderlagstillväxt (utgörs av 
beskattningsbar förvärvsinkomst) 2,7 % 1,0 % 2,2 % 3,5 % 1,7 % -1,0 % 

       

Utdebitering av skatt       

- kommun 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,89 

- landsting 11,48 11,48 11,13 11,13 10,88 10,45 

- kyrkoavgift 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

- begravningsavgift 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,42 

Total 35,60 35,60 35,60 35,25 35,25 35,00 

Ekonomi och personal 
Miljoner kronor (mkr) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Årets resultat 40,9 35,4 -1,3 -16,9 21,4 5,6 

Nettokostnadsandel av skatt och bidrag 92,6 % 92,7 % 98,0 % 100,6 % 94,5 % 95,6 % 

Investeringar (inkl. investeringsbidrag) 26 22 17 22 16 15 

Tillgångar 423 415 396 393 419 373 

Långfristiga lån 0 0 18 33 68 70 

Kortfristiga skulder 152 182 178 152 125 96 

Eget kapital 250 209 173 175 192 170 

Likvida medel 92 104 110 90 72 48 

Pensionsskuld 305 320 337 355 352 365 

Soliditet % 59 50 44 44 46 46 

Soliditet % inklusive pensionsskuld -13 -27 -41 -46 -38 -52 

       

Tillsvidare- och visstidsanställda 1 307 1 252 1 218 1 152 1 141 1 126 

Årsarbetare 1 187 1 123 1 088 1 020 1 007 986 
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2 Kommunstyrelsens ordförande 
Ytterligare ett år ska summeras. Man kan bara konstatera att det händer så mycket under ett år – konstigt vore ju 
annat! 
 
Jag tycker att Åmåls kommun har skött sig formidabelt när det gäller hanteringen av ensamkommande ungdomar 
och hela flyktingkrisen. Kommunstyreslen var tidigt ute med att få en konsekvensutredning gjord om hur 
mottagandet påverkar kommunen i sin helhet. Vart någonstans i organisationen är vi mest sårbara och vilka 
konsekvenser som kommer i anslutning till det. 
Svaret var tydligt och även för den delen prioriteringen. Först gäller individen därefter kommer rapportering till 
myndigheter, så som enkätundersökningar osv. Jag kan konstatera att myndighets Sverige och Sveriges kommuner 
inte går i samma takt. De system som myndighets Sverige arbetar efter är utformade för en tid som nu inte råder. 
Mest påtagligt är det trotsallt när myndigheter kommer till kommunerna om att få reda på hur det egentligen är 
ställt. Vi har skött vårt uppdrag med den äran – ingen skugga kan falla på någon i Åmåls kommun – vi har gjort vårt 
uppdrag! 
 
Bostadsbristen är påtaglig på alla sätt. ÅKAB har ingen vakans i sitt lägenhetsbestånd. Samma gäller på den privata 
bostadsmarknaden. Det behöver byggas mer bostäder och då för alla plånböcker, inte bara stora och dyra 
bostäder. Måste till ett än mer varierat utbud för att komma till rätta med efterfrågan och behovet. 
 
Under året blev ambulanscentralen klar för inflyttning, vilket är oerhört positivt. Nu har räddningstjänsten och 
ambulansen mer ändamålsenliga lokaler vilket kommer bidra till en bättre arbetsmiljö men säkert också till att 
vara en attraktivare arbetsgivare.  
 
Under 2016 stängde Närhälsan sin verksamhet i Åmål och Balderkliniken fick ta över hela ansvaret, vilket har varit 
ett mödosamt arbete för både patienter och verksamhet. En händelse som denna får större påverkan för ett 
samhälle än vad man först kan tro. Hela befolkningen är beroende av att primärvården – 
vårdcentralsverksamheten fungerar, men det finns grupper som är mer beroende eller mycket mer beroende av 
en välfungerande vårdcentral. Det gick oerhört snabbt från beslut till nedläggning. Vilket resulterade i en turbulent 
period för patienter och för den verksamhet som skulle ta över. Det är inte gjort över en natt att organisera och 
ställa om sin verksamhet till det dubbla.  
 
Karlbergsgymnasiet har gjort ett otroligt arbete. Mycket händer och sker på gymnasiet, men framför allt har man 
mycket intressanta händelser/teman som förstärker bilden av ett modernt gymnasium. Ta bara språkdagen eller 
den internationella dagen då finns det spännande föreläsare och andra kring arrangemang.  
 
Vill lyfta fram så många goda exempel som sker i alla verksamheter, men det låter sig inte göras på ett begränsat 
utrymme. Tycker att alla verksamheter i Åmåls kommun gör ett fantastiskt bra arbete. Åmåls kommun kan vara 
nöjd med all sin personal. Vill rikta ett särskilt stort tack till Er! Tack för det gångna året!       
 
 
Michael Karlsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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3 Kommunens organisation 
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4 Mål- och resultatstyrning 
Kommunfullmäktige i Åmåls kommun har antagit visionen Sveriges mest gästvänliga stad. 

En vision kan beskrivas som ett önskat framtida tillstånd. Den behöver inte vara mätbar, eller ens nåbar, men ska 
fungera som en gemensam framtidsbild och stödja en färdriktning för fortsatt utveckling. 

Till visionen har kopplats varumärkeslöfte, personlighetsord och samlade styrkor i form av fyra spelplaner. 

Varumärkeslöftet är Mänskliga möten i en charmig miljö. 

Personlighetsorden är värdeord som beskriver personligheten i varumärket Åmål: 

 genuin 
 omtänksam 
 aktiv 
 modig. 

Spelplanerna beskriver Åmåls konkreta egenskaper, tillgångar och styrkor och visar vilka områden som är 
betydelsefulla för visionen: 

 kultur och evenemang 
 den charmiga småstaden 
 närhet till Vänern och friluftsliv 
 näringsliv och samverkan. 

Med visionen som stöd har strategier, planer och verksamhetsmål utarbetats i den så kallade 
visionsstyrningsmodellen. Arbetet med uppföljning av mål och resultat utvecklas kontinuerligt för att det ska bli 
tydligare att beskriva om strategiska mål eller inriktningsmål är uppfyllda eller inte. 

Strategiska utvecklingsområden 
Kommunfullmäktige har beslutat om åtta strategiska utvecklingsområden vilka har identifierats som viktiga för att 
nå visionen och som ska vara vägledande vid fastställande av strategiska mål, inriktningsmål, förvaltningsmål och 
enhetsmål. 

Strategiska mål 
Kommunfullmäktige har beslutat om åtta strategiska mål kopplade till strategiska utvecklingsområden. De 
strategiska målen ska vara vägledande vid fastställande av inriktningsmål, förvaltningsmål och enhetsmål. 

Inriktningsmål 
Inriktningsmål är ett övergripande och styrande mål som antas av styrelse/nämnd. Inriktningsmålet har sin 
utgångspunkt i ett strategiskt utvecklingsområde och ett strategiskt mål. Målet är vägledande för förvaltningsmål 
och enhetsmål. 

Uppföljning av inriktningsmål redovisas i kapitlet Verksamhetsberättelser samt måluppfyllelse för respektive 
styrelse/nämnd. En samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse av de strategiska målen presenteras nedan. 

 
Årshjul 

Under år 2015 infördes ett årshjul. Årshjulet beskriver budgetprocessens planerade aktiviteter för respektive 
månad och skapar en tydlighet och en styrning av kommunen och dess verksamheter. 

Budgetåret inleds i oktober med kommunövergripande måldagar. Detta sker i dialogform mellan den politiska 
ledningen och kommunledningen. 



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)8

 
 

 
Årsredovisning 2016, Åmåls kommun   

I november månad arbetar centrala ledningsgruppen fram en omvärldsanalys som ska vara budgetutskottet 
tillhanda i januari månad. 

Budgetutskottet ger förutsättningar och direktiv till nämnderna i januari. Nämnderna har februari och mars månad 
på sig att genomföra måldagar där inriktningsmål tas fram. 

I april månad presenterar nämnder och förvaltningar ett budgetförslag för sina verksamheter genom en central 
samverkan med berörda fackliga organisationer. 

I maj månad gör budgetutskottet en uppföljning av nämndernas budgetförslag baserad på de direktiv som givits i 
januari. 

I slutet av maj månad genomförs en kommunövergripande förhandling enligt lagen om medbestämmande (MBL) 
avseende det totala budgetförslaget för kommunen. 

I juni månad fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år. Därefter lämnas den politiska beställningen 
till förvaltningarna och enheterna som genom upprättandet av mål, handlingsplaner och aktiviteter ska redogöra 
för hur verksamheterna ska verkställa de politiska målen. 

Medarbetarsamtal ska genomföras under oktober, november och december. Individuella mål ska sättas för hur var 
och en ska vara med och tillsammans bidra till att de politiska målen blir verklighet. 

Dessa olika steg ska vara genomförda innan nytt budgetår börjar. 

Strategiska utvecklingsområden: 
4.1 Barn och unga 

Strategiska mål  

Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden  

 Samverkan är inledd mellan musikskolan och gymnasieskolan med målet att genomföra en gemensam 
tjänstefördelning inför läsåret 2017/2018. 

 Arbetet med framtagandet av en barnkulturplan pågår enligt tidplan. 
 Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en plan för systematiskt barn- och elevhälsoarbete med 

rapportering av incidenter och kränkande behandling till barn- och utbildningsnämnden. 
 Tillgängligheten till kommunens uteanläggningar (konstgräsplan, gräsplaner, lekplatser etc.) är god. Satsningen på 

gratisbad under lov för skolungdomar har resulterat i att simhallen varit mycket välbesökt. Statens bidrag till "fria 
sommarlovsaktiviteter" för barn mellan 6 och 16 år har lett till möjligheter att, under organiserade former, med 
ungdomar som ledare, prova på olika aktiviteter under sommarlovet. Det nya tillgänglighetsspåret vid Hanebol fyller 
en viktig funktion vad gäller möjligheten för alla att ta sig runt på ett motionsspår oavsett ålder eller funktionshinder. 

 Inom individ- och familjeomsorg har en ungdoms- och vuxencentral startat som är en öppen och lättillgänglig 
mottagning för personer från 13 år och uppåt med samlade resurser och kompetenser från olika verksamheter och 
huvudmän. Tidiga och förebyggande insatser är prioriterade. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner och processer för att säkerställa handläggning av ärenden. Vid 
handläggningen har personalen fokus på att utreda, redovisa och beakta barnens bästa i alla beslut som berör 
barnet. Att så har skett ska märkas och göras konkret i dokumentationen. 

 Överförmyndarnämnden har deltagit i möten och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och information till olika 
intressenter i samhället som berörs av överförmyndarverksamheten. 
 

Strategiska utvecklingsområden: 
4.2 Åldrande med livskvalitet 

Strategiska mål  

Värdigt åldrande med god livskvalitet  

 Infrastruktur är byggd på Åmålsgården, Ekbacken, Solsäter och Illern avseende seniorsurf. 
 Samverket arbetar kontinuerligt med olika aktiviteter riktade till äldre kommuninvånare både genom samkväm på 

äldreboenden och genom fritidsaktiviteter och temaresor. 
 Anhörigstödet inom individ- och familjeomsorg (IFO) och anhöriga till personer med minnesproblematik är väl 
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Strategiska mål  

utvecklat. Kompetensutveckling för behandlare inom IFO har genomförts för att bättre kunna stödja anhöriga till 
personer med beroendeproblematik. Arbetssättet med kontaktperson och dokumentationen gällande 
genomförandeplaner är i fokus och utvecklas kontinuerligt. 

 Digitala trygghetslarm inom hemtjänsten har införts för samtliga brukare. Planering för ny teknik inom äldreboende i 
samband med ombyggnad av Ekbacken pågår. 

 Utveckling av välfärdsteknologi är prioriterat och projekt pågår som handlar både om kameror som hjälpmedel för 
tillsyn samt mobil dokumentation för socialsekreterare. Omvärldsbevakning inom samtliga verksamhetsområden 
sker genom Socialstyrelsens Öppna jämförelser. 

 Överförmyndarnämndens tjänster kännetecknas av hög kvalitet och ska vara lätt tillgängliga för medborgarna. 
Överförmyndarnämnden planerar därför att utöka utbudet av e-tjänster. Genom e-tjänster förenklas och utvecklas 
verksamheten liksom kontakterna med ställföreträdarna. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner för att den enskilde inte ska lämnas utan stöd utan ägnas 
uppmärksamhet från överförmyndarenhetens sida. Den enskildes situation ska uppmärksammas när vederbörande 
vänder sig till överförmyndarnämnden i ett ärende. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner och processer för att varje beslut som rör en individ ska grunda sig på 
en bedömning om vad som är bäst för just den här personen. I detta sammanhang ska individens egen vilja och 
önskemål vägas in. Olika förslag till lösningar ska analyseras och vägas mot varandra i en beslutssituation. Den egna 
viljan är inte alltid helt avgörande för vilket beslut som fattas men ska alltid beaktas, utredas och redovisas i 
dokumentationen. 

Strategiska utvecklingsområden: 
4.3 Arbete och näringsliv 

Strategiska mål  

Fler människor i arbete  

 Tillväxtenheten har genomfört 47 företagsbesök varav 17 är genomförda tillsammans med politiska företrädare. 
Vidare har enheten under året upprättat tio nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas ut till ett mycket stort och brett 
nätverk och är ett bra verktyg för spridning av information till näringslivet. 

 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens grunduppdrag är att, via de olika verksamhetsområdena, bidra till 
att fler individer kommer ut i egen försörjning. Alla förvaltningens verksamheter och insatser målsätts och mäts 
utifrån ett självförsörjningsperspektiv. Under 2016 har samtliga verksamhetsmål uppnåtts. Samtidigt växer 
utmaningen med den allt mer tudelade arbetsmarknaden i kommunen varför en ny lokal strategi behövs avseende 
statliga kontra kommunala ansvarsområden. 

 Lokal överenskommelse inom ramen för Delegationen för unga till arbete (DUA) har träffats med 
Arbetsförmedlingen. I denna har integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och barn- och utbildningsförvaltningen definierat gemensamma lokala strategier och 
prioriteringar för att på bästa sätt minska samt förebygga ungdomsarbetslöshet. Överenskommelsen revideras 
kontinuerligt vid behov. Traineejobb ingår i överenskommelsen där samverkansstrukturer och upplägg har 
färdigställts. Under 2016 startades sju traineejobb och antalet bedöms växa under 2017. Utöver detta arbetar 
Jobbcentrum med målgruppen enligt uppdrag och plan. 

 Under året har uppstart skett av Young Innovation Hub (YIH) i samarbete med Fryshuset Stockholm. Verksamhetens 
syfte är att uppmuntra och utveckla ungdomarnas entreprenöriella förmågor genom att bistå dem med 
förverkligande av sina idéer och projekt samt även tillhandahålla ett nätverk av innovatörer utifrån den specifika idén 
och/eller projektet som ungdomen vill genomföra. 

 Jobbcentrum tillhandahåller coachande och samordnande arbetsmarknadsinsatser och lägger särskilt fokus på unga 
arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden och löper risk för varaktigt utanförskap. Jobbcentrums 
representanter är en del av samverkansforumet ungdoms- och vuxencentralen där de bidrar med individuellt 
anpassade arbetsmarknadsinsatser. 

 Jobbcentrum tillhandahåller arbetssökande kandidater och är en kostnadsfri rekryteringspartner åt företagen i 
kommunen som även bistår med administration/ansökan i de fall kandidaten har rätt till statliga lönesubventioner. 
Arbetsmarknadssamordnarna på Jobbcentrum prioriterar samtal från det lokala näringslivet och är med kort varsel 
tillgängliga när företagen meddelar rekryteringsbehov. 

 Kommunstyrelsen fattade beslut om permanentning av banteknikerutbildningen hösten 2015 och integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har genom vuxenutbildningen arbetat aktivt med utveckling av utbildningen. I april 
2016 påbörjade tio elever utbildningen och samtliga erhöll ett arbete vid utbildningens slut i oktober. I oktober 
påbörjade 16 nya elever utbildningen. 
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Strategiska mål  

 Antalet examinerade elever i undersköterskeutbildningen på vuxenutbildningen har under 2016 ökat med cirka 20 %. 
Samtliga av de examinerade gick ut i arbete under 2016. Från och med 2017 kommer antalet elevplatser att dubblas 
då vuxenutbildningen har påbörjat ytterligare en kursstart per år. 

 Under 2016 har SFI-undervisning planerats och startats på kvällstid avseende alla nivåer. En flexibel SFI-undervisning 
med ökad tillgänglighet underlättar svenskainlärningen hos nyanlända invånare samtidigt som skolgången anpassas 
även efter de elever som har arbete eller praktik. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutade under 2016 att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en åmålsmodell av Skolverkets läslyft under läsåret 2016/2017 och läsåren 2017/2018, 2018/2019. 

 I samband med projektet "Rätt till heltid - möjlighet till deltid" som startade i april 2014 har andelen heltidstjänster 
inom vård- och omsorgsförvaltningen ökat från 31 % till 39 %. Projektet riktar sig till tillsvidareanställda medarbetare 
inom fackföreningen Kommunals avtalsområde på enheterna Solsäter och LSS Södra. Medarbetarna får under 
projekttiden en tidsbegränsad anställning på heltid. Sedan väljs sysselsättningsgrad två gånger per år. Den 
övertalighet som uppstår på enheterna genom ökad sysselsättningsgrad benämns som resurstid och med den tiden 
täcker man upp frånvaro på både den egna enheten och andra enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

 Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortgår men kan även utvecklas. Sjukfrånvaron har minskat under 2016 
jämfört med tidigare år. 

Strategiska utvecklingsområden: 
4.4 Kultur och fritid 

Strategiska mål  

Åmål - det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus  

 Fiberbyggnationen till järnvägsstationen, kulturtorget, gästhamnen och Örnäs camping har slutförts under 
sommaren. 

 Ett behörighetssystem och utrustning för att erbjuda anslutning till kommunalt WiFi har installerats i september. 
 Medborgardialog genomfördes i april månad avseende utvecklingen av Plantaget och Gamla staden. 
 Ett nytt evenemang genomfördes under sommaren - Hamnkalaset. 
 För att höja livskvaliteten arbetar kommunen för att ge kunskap och inspiration till invånarna. Under året har 

allmänhet, föräldrar och idrottsföreningar kunnat gå på kostnadsfria föreläsningar om bland annat kost, 
stresshantering och välmående. Detta inom ramen för folkhälsoarbetet. 

 Arrangörsutveckling ingår i utredningen Kreativ Kultur - Åmåls kommuns stöd till ideell kulturverksamhet. Färdigt 
förslag kommer att presenteras under 2017. 

 Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en fritidshemsplan utifrån skollagen, vilken bland annat omfattar 
samverkan med föreningslivet. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit beviljade medel av kommunstyrelsen till att starta en fritidsbank i 
lokaler i Huset. 

 Åmåls kommuns ansökan till Fritidsbankens centrala organisation om att starta en fritidsbank har blivit beviljad och 
verksamheten startade i januari 2017 i nyrenoverade lokaler i Huset, i nära anslutning till fritidsgårdens lokaler. 

 Åmål har deltagit i den årliga tävlingen årets friluftskommun. Resultatet har försämrats något jämfört med 
föregående år. Åmål hamnade på plats 117 med 17,5 poäng av 32 möjliga. De områden som ingår i undersökningen 
är bland annat planer för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter inom friluftsliv. För att ytterligare 
förbättra placeringar krävs ökat fokus på strategiskt arbete och samverkan genom inrättande av friluftsråd med 
berörda aktörer inom friluftsområdet. 

 Via stimulansmedel (statsbidrag) har aktivitetssamordnare anställts på äldreboenden, vilkas uppdrag är att kunna 
erbjuda aktiviteter, underhållning samt social samvaro för de boende. Detta har gett en ökad kvalitet. I den senaste 
brukarundersökningen från Socialstyrelsen har andelen positiva svar, det vill säga nöjdheten, ökat med 47 % sedan 
2014 avseende sociala aktiviteter. Nöjdheten med de sociala aktiviteterna på Åmåls äldreboende är högre än både i 
Västra Götaland och i riket. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
4.5 Samverkan och service 

Strategiska mål  

En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra verksamheter  

 Samtliga chefer inom kommunstyrelseförvaltningen har haft en gemensam fråga i medarbetarsamtalet till alla 
medarbetare som har handlat om kommunens vision om gästvänlighet. Detta är ett viktigt led i att säkerställa att vi 
arbetar i enlighet med visionen. 

 "Helpdesk" på IT-enheten med tydliga rutiner för beställning och support till verksamheterna är uppsatt och 
kundansvar utdelat. 

 Personal- och löneenheten har varit representerad på jobbmässor, genomfört kommunövergripande introduktioner 
samt återkopplat resultat från medarbetarundersökningen till verksamheterna. 

 Under året har ekonomienheten tagit fram rutiner för till exempel hantering av reseförskott och budgetprocess. 
 Räddningstjänsten har besökt förskoleklasser och delat ut reflexer som ett led i sitt förebyggande arbete. 
 Dalslandsgemensamt ägardirektiv för Dalslands Turist AB har skrivits och beslutats. 
 Inom kostenheten har webbhandel införts för vårdavdelningar för beställning av livsmedel och måltider. Detta har 

fått ett positivt mottagande. 
 Personalens hälsa har förbättrats och ett trendbrott kan skönjas då sjukfrånvaron minskar. Detta bland annat tack 

vare rehabiliteringsinsatser och arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Vidare har en 
rehabkoordinator anställts för att öka insatserna på området. 

 Kommunens hemsida har uppdaterats bland annat beträffande plan- och byggfrågor. 
 Identifiering mot e-tjänster med Mobilt BankID är klar. Ett behörighetssystem för detta är installerat och är kopplat 

mot Mobilt BankID. Under 2016 har en e-tjänstgrupp organiserats. För att koppla verksamhetsutveckling till 
byggande av e-tjänsterna består e-tjänstgruppen av medarbetare från kommunens olika verksamhetområden. 
Gruppen ger förslag på nya e-tjänster, prioriterar arbetsordningen och bygger e-tjänster. Nästa steg är att utveckla e-
tjänster med Mobilt BankID. 

 Fortsatt digitalisering av nämndadministration via diariesystem och läsplattor fortgår enligt handlingsplan. 
 Under våren 2016 inleddes ett omfattande arbete gällande framtagande av nya riktlinjer och rutiner för ekonomiskt 

bistånd. De nya riktlinjerna färdigställdes i december 2016 och antogs av kommunstyrelsen i januari 2017. 
 Inom integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens har en omorganisation inletts under våren 2016 med syfte att 

kunna möta de kraftigt ökade verksamhetsvolymerna och samtidigt bibehålla och utveckla leveransen och kvaliteten 
utifrån uppdraget. 

 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen samverkar i en mängd externa forum utifrån förvaltningsuppdragets 
verksamhets- och ansvarsområden. Internt bedrivs nära samarbete med andra förvaltningar i en mängd olika frågor. 
Ett exempel på lyckat internt samarbete är WorkPlace Åmål med syfte att få ut nyanlända på de kommunala 
arbetsplatserna och där alla förvaltningar aktivt deltar i arbetet och styrgruppen. Externt bedrivs samverkan med 
Fyrbodals Kommunalförbund, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet FINSAM, Försäkringskassan, 
Migrationsverket, Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

 Majoriteten av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsmål är uppfyllda. De mål som ej är 
uppfyllda ligger nära måluppfyllelsen med mindre avvikelser. 

 Bilpoolen ligger högt på Kommunens Kvalitet i Korthets (KKiK) miljöranking 2016 vid jämförelse med andra 
kommuner. Ett flertal aktiviteter genomförs på bilpoolen 2016 för att främja ekologisk hållbarhet. 

 Miljöenhetens hemsida har uppdaterats vilket ger bättre service till kommuninvånare och andra berörda. 
 Miljöenheten ligger i fas med sin årsplan avseende service till olika aktörer. 
 En barn- och ungdomsplan för Åmåls kommun är framtagen med syfte att på ett tydligt sätt för ungdomar, personal 

och övriga intressenter presentera hur Åmåls kommun arbetar med olika frågor. Barn- och ungdomsplanen är under 
ständig utveckling och revidering. Implementering sker kontinuerligt i verksamheterna. 

 I samverkan med kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden har barn- och utbildningsnämnden startat en 
fritidsbank med syfte att öka barn och ungas, men även vuxnas, möjligheter till att prova på och bedriva aktiva 
fritidssysselsättningar. 

 Anhörigstödet inom individ- och familjeomsorg och anhöriga till personer med minnesproblematik är väl utvecklat 
och inom övrig äldreomsorg är det ett utvecklingsområde. 

 Ungdoms- och vuxencentralen, familjecentralen, familjehems-/familjerättsenheten, ensamkommandeteamet i 
Bengtsfors samt gemensamt LSS-team i Dalsland är goda exempel på hur samverkan sker både med andra 
kommuner och internt i kommunen. Fokus ligger på samverkan för att utveckla kompetensen och öka effektiviteten. 
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Strategiska mål  

 Inom området sysselsättning för funktionshindrade har samverkan utvecklats både internt i kommunen och externt 
genom företag för att öka utbudet av sysselsättning. 

 Arbetet med "Trygg hemgång" pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen och detta innebär att man ska skapa 
förutsättningar för trygg hemgång från sjukhus och korttidsboende till det egna hemmet. Arbetet förutsätter 
fördjupad samverkan mellan olika professioner (teamsamverkan). 

 Arbetet med kvalitetsregistret "Senior alert" fortgår, vilket innebär ett systematiskt förebyggande arbetssätt för att 
minska fall, tryckskador, undernäring etc. En teamutbildning för berörda professioner är genomförd via Högskolan 
Väst. 

Strategiska utvecklingsområden: 
4.6 Kommunens roll i omvärlden 

Strategiska mål  

Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen  

 Under året har Europa Direkt Fyrbodal som EU-informationskontor arrangerat samt medverkat i evenemang med 
anknytning till EU samt övrig internationell anknytning. Kontoret har under 2016 nått ut till över 2 600 personer och 
arrangerat eller medverkat i 26 evenemang. 

 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med Fyrbodals Kommunalförbund, Arbetsförmedlingen, 
Samordningsförbundet FINSAM, Försäkringskassan, Migrationsverket, Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). 

 Via kommunens internationella utbytesstipendium ger Åmåls kommun ungdomar möjligheter till internationell 
rörlighet och chansen att utvecklas som personer samt utöka sitt CV. Under 2016 har en elev erhållit ett stipendium 
och rest till kommunens vänort De Pere i USA för att studera. Fyra elever har tilldelats stipendier och deltagit vid 
sommarprogram i Spanien, Italien och Tyskland. 

 Enheten för arbete och försörjning hade under sommaren 2016 ett erfarenhets- och kunskapsutbyte med 
företrädare för staden De Peer i USA. 

 Jobbcentrum och vuxenutbildningen bidrar till näringslivsutveckling kontinuerligt genom sina grunduppdrag -
 Jobbcentrum genom att snabbt och effektivt kunna tillhandahålla efterfrågad kompetens till företagen utifrån de 
målgrupper som är inskrivna och vuxenutbildningen genom att på ett flexibelt sätt och utan långa väntetider kunna 
kompetensutveckla invånare utifrån både lokalt, regionalt och nationellt arbetskraftsbehov. 

 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan 2015 varit engagerad i kommunens gemensamma uppdrag 
med SKL International med avsikt att stötta Mardins kommun i sydöstra Turkiet. Detta arbete har pausats 2016 på 
grund av interna politiska händelser i Turkiet. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en plan för att utveckla förståelse för den kulturella 
mångfalden i Åmåls kommun och närområde med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och Kulturrådets 
projekt "Skapande skola" för grundskola, särskola och förskola. 

 Barn- och utbildningsnämnden har under tre år deltagit i PISA-projektet tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen. PISA står för "Programme for international student assessment" och är en internationell 
studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta 
framtiden. PISA-projektet avslutades i november 2016. 

 Barn- och utbildningsnämnden deltar i PRIO-projektet tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. PRIO är 
en förkortning för "Planering, resultat, initiativ och organisation" och är ett utvecklingsarbete som sedan januari 
2012 drivs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms stad. 

 Barn- och utbildningsnämnden och enheten gymnasium deltar i flera internationella projekt, bland annat med 
utlandspraktik och utbytesstudenter. 

 Digitala trygghetslarm inom hemtjänsten har införts för samtliga brukare. Planering för ny teknik inom äldreboende i 
samband med ombyggnad av Ekbacken pågår. 

 Utveckling av välfärdsteknologi är prioriterat och projekt pågår som handlar både om kameror som hjälpmedel för 
tillsyn samt mobil dokumentation för socialsekreterare. Omvärldsbevakning inom samtliga verksamhetsområden 
sker genom Socialstyrelsens öppna jämförelser 

 Planering pågår gällande ombyggnad av Ekbackens äldreboende. Ekbacken ska efter ombyggnaden mer inriktas till 
ett boende för personer med minnesproblematik. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
4.7 Klimat och miljö 

Strategiska mål  

Vi planerar för ett hållbart samhälle  

 Under 2016 har arbetet med att införa digitala handlingar till styrelse/nämnder fortsatt. Detta innebär att politiker i 
vård- och omsorgsförvaltningen från och med maj 2016 får alla underlag på läsplatta. Den digitala hanteringen 
minskar mängden papper som skrivs ut. Eftersom handlingarna inte längre skickas med post hem till politikerna 
minskar även antal kuvert och utskick med vanlig postgång. Arbetet med att införa digitala handlingar fortsätter 
enligt plan under 2017 och beräknas vara genomförd även för barn- och utbildningsnämnden och för 
kommunfullmäktige. 

 Arbetet med att minska pappersåtgången genom en digital hantering av allt budgetmaterial som påbörjades år 2015 
har slutförts år 2016 i och med framtagandet av budget 2017. 

 För närvarande har ca 40 % av kommunens enskilda avlopp inventerats och bedömts av miljöenheten. Miljöenhetens 
mål är att inventera samtliga 1 500 enskilda avlopp senast år 2025. 

 Inköp av ekologiska livsmedel har ökat från 17,5 % år 2015 till 21,6 % år 2016, beräknat på totala kostnaden för 
inköpta livsmedel. 

 Kommunens bilpool är en av de miljövänligaste i kommunsverige (plats 36 av 204) enligt KKiK:s mätning 2016. 
 Översyn har utförts av samtliga kemisk-tekniska produkter i bilpoolens tvätthall för att få de miljövänligaste 

alternativen och nya rutiner har framtagits. 
 Laddstolpar till bilpoolens elbilar har installerats. 
 Nytt bokningssystem har upphandlats och kommer att sättas i drift 2017. 
 Bilpoolen har, inför fossiloberoende år 2030, aktivt deltagit på såväl styrelsemöten om energi och klimat som 

informationsmöten inom miljöområdet. 
 Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att skapa giftfria miljöer i förskolorna i samverkan med 

miljöenheten. 
 I samtliga ombyggnations-, renoverings- och nybyggnadsprojekt är miljöarbetet en viktig faktor/fråga, vilken berörda 

enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med. 
 För Åmåls reningsverk uppfylls aktuella rikt- och begränsningsvärden med mycket god marginal och vid ordinarie 

ackrediterad provtagning har inga avvikelser i form av otjänligt vatten förekommit under 2016. 
 Fördjupat arbete med uppdaterad saneringsplan har inletts under hösten 2016 med fortsättning under 2017. Arbetet 

genomförs inom ramarna för pågående VA-planarbete. Inom ramarna för aktuell VA-plan ingår även upprättande av 
skyfallsplan. Planen innefattar sårbarhetsanalys och upprättande av övergripande handlingsplan med åtgärdsförslag 
för att minska sårbarheten i identifierade riskområden. Planen utgör ett centralt underlag för VA:s saneringsplan 
men också för kommunens översiktsplan och fördjupad översiktsplan. Aktuell VA-plan innefattar även upprättande 
av plan för uppföljning av dagvattenseparering. 

 Ökad chefstäthet har genomförts inom vård- och omsorgsförvaltningen för att skapa bättre förutsättningar till ett 
aktivt och närvarande ledarskap. 

 Arbetet med sjukfrånvaron är i fokus och har även gett resultat vad gäller ökad frisknärvaro. 

 



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)14

 
 

 
Årsredovisning 2016, Åmåls kommun   

Strategiska utvecklingsområden: 
4.8 Samhällsbyggande 

Strategiska mål  

En infrastruktur och samhällsplanering som främjar kommunens utveckling  

 För att upprätthålla och utveckla rådande kollektivtrafikslag hålls återkommande dialogmöten med bland annat 
Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Transportstyrelsen och grannkommuner. 

 Arbetet med lokalutredningar inom barn- och utbildningsförvaltningen fortskrider utifrån beslut i 
kommunfullmäktige 30 november 2016. 

 För renvatten uppnåddes år 2016 en utbytestakt på 0,7 % eller 142 år. För spillvattenledningar uppnås en 
utbytestakt på 0,6 % eller 180 år. I båda fallen överstigs medelutbytestakten i Sverige redovisad av Svenskt Vatten 
2011 som uppgår till 0,5 % för renvattenledningar och 0,4 % för spillvattenledningar. 

 Stora satsningar genom budgetförstärkning för beläggningsunderhåll har gjorts i Åmål under 2016 och uppgår till 
mer än tre gånger så mycket som tidigare år. Tyvärr har inte detta fått genomslag i årets undersökning "Kritik på 
teknik" där resultatet sjunkit sedan 2013. Det kan bero på att enkäten besvarades under mars månad innan 
beläggningssäsongen startade. Resultatet kan också ha påverkats av ej återställda ytor i samband med 
fibergrävningar som utförts de senaste åren. 

 Arbetssättet med kontaktperson och dokumentation gällande genomförandeplaner inom vård- och 
omsorgsförvaltningen är i fokus och utvecklas kontinuerligt. Arbetet med "Trygg hemgång" pågår och innebär att 
man ska skapa förutsättningar för trygg hemgång från sjukhus och korttidsboende till det egna hemmet. Arbetet 
förutsätter fördjupad samverkan mellan olika professioner (teamsamverkan). 
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5 Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. 
 
Upplysningar ska även lämnas om 

 Sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen men som är viktiga för 
bedömningen av kommunens resultat eller ställning. 

 Sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under räkenskapsåret eller efter 
dess slut. 

 Kommunens förväntade utveckling. 
 Väsentliga personalförhållanden. 
 Andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala 

verksamheten. 

Kommunens finansiella resultat och ställning analyseras i anslutning till kapitlen Resultaträkning, Balansräkning 
och Kassaflödesrapport. Balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. 

I kapitlet Övrig redovisning i kommunen sammanställs driftredovisning och investeringsredovisning. 

5.1 Samhällsekonomisk utveckling 
År 2016 avslutades med en stark ekonomi i Sverige. I bedömningen som görs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) beräknas BNP år 2016 ha ökat med över 3 %. Inför framtiden ser det ljust ut för både industrin, 
tjänstesektorn och näringslivet i stort. SKL räknar med att tillväxten i svensk ekonomi blir nästan lika stark år 2017. 
Det beror bland annat på att det blir bättre fart både på exporten och på hushållens konsumtionsutgifter. 

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter växa i 
snabb takt och att arbetslösheten minskar under 2017. Trots en allt bättre arbetsmarknadskonjunktur väntas 
löneutvecklingen vara fortsatt dämpad och inte heller inflationen når några högre tal. 

SKL förutsätter att resursutnyttjandet i svensk ekonomi tillfälligt kommer att stabiliseras på en hög nivå år 2018 
och att konjunkturläget under de två efterföljande åren gradvis normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning 
och skatteunderlag utvecklas svagare efter år 2017. 

Från och med år 2018 utvecklas skatteunderlaget betydligt långsammare än det har gjort de senaste åren och 
enligt SKL står kommunsektorn under de kommande åren inför stora utmaningar på grund av det växande behovet 
av skola, vård och omsorg. 

5.2 Demografisk utveckling 
Befolkningsutvecklingen i Åmåls kommun var positiv under året. Befolkningen ökade med 200 personer, från 
12 601 till 12 801 invånare. Flyttnettot uppgick till 227 personer och födelsenettot till -27 personer. 

5.3 Näringsliv 
Antalet verksamma företag i Åmål uppgick vid årsskiftet till 1 257 (429 aktiebolag, 54 handels- och kommandit-
bolag, 18 ekonomiska föreningar och 756 enskilda verksamheter). Under året har antalet nyregistrerade företag 
uppgått till 76 stycken. De branscher som dominerar näringslivet i Åmål är tillverkning, handel, byggverksamhet, 
transport, företagstjänster samt jord- och skogsbruk. 

5.4 Arbetsmarknad 
Från Arbetsförmedlingens månadsstatistik har följande uppgifter hämtats: 

 Antalet arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) i Åmål har ökat 
under 2016. Vid årets utgång var 870 personer öppet arbetslösa, jämfört med 823 personer vid årsskiftet 
2015/2016. Detta motsvarar en ökning med 5,7 %. 
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 Den öppna arbetslösheten bland ungdomar har också ökat. 180 ungdomar i åldern 18-24 år var arbetslösa 
vid årets utgång, att jämföra med 167 ungdomar vid årsskiftet 2015/2016. Detta motsvarar en ökning med 
7,8 %. 

I nedanstående diagram redovisas antalet arbetslösa per månad. 

 

5.5 God ekonomisk hushållning 
För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både 
ekonomi och verksamhet. Uppföljning av finansiella mål presenteras nedan, medan mål för verksamheten 
presenteras i kapitlet Mål- och resultatstyrning. 

Finansiella mål Kommentar 

 1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 % 
av totala intäkter. 

 

Totala kostnader uppgår till 96,0 % av totala intäkter och 
målet är därmed uppnått. 

 2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som 
minst resulterar i att det egna kapitalet 
inflationssäkras. 

 

Utifrån en inflation på 1,7 % (enligt Riksbanken) ska 
resultatet minst uppgå till 4,2 miljoner kronor (mkr). Målet 
är uppnått. 

 3. Investeringar ska finansieras med egna medel. 
Undantag får ske för investeringar som sker inom 
taxekollektivet. Dessa får finansieras med hjälp av 
externa lån. 

 

Samtliga investeringar är finansierade med egna medel. 

 4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 mkr per 
år. 

 

Låneskulden har amorterats med 18,0 mkr i september 
2016. 

 5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala 
tillgångar, ska lägst uppgå till 50 %. 

 

Soliditeten uppgår per den 31 december 2016 till 59 %. 
Målet är uppnått. 

 6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som till 
exempel pensioner och avslutning av deponi, ska 
planeras och hanteras inom driftbudget. 

 

Målet är uppnått då avsättningar görs för både pensioner 
och deponi. 
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5.6 Balanskrav och resultatutjämningsreserv 
Kravet på ekonomisk balans enligt kommunallagen (1991:900), 8 kap 4 §, trädde i kraft år 2000. Balanskravet har 
fått ett starkt genomslag och ofta varit styrande i landets kommuner, men det är viktigt att komma ihåg att det 
handlar om en lägstanivå för det finansiella resultatet. På längre sikt är ett nollresultat inte tillräckligt för att 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 

Efter införandet av regler kring resultatutjämningsreserver har möjlighet skapats för kommuner att reservera en 
del av överskott i goda tider och sedan använda denna reserv för att täcka underskott. 

Resultatutjämningsreserven redovisas i balansräkningen samt i balanskravsutredningen vid förändringar. 

Balanskravsutredning 
Vid utredning om balanskravet uppnåtts ska hänsyn tas till vissa redovisningsposter. Enligt riktlinjer omfattar 
balanskravsutredningen tre resultatnivåer. 

1. Resultat enligt resultaträkningen. 
2. Resultat efter balanskravsjusteringar. 
3. Balanskravsresultat. 

I nedanstående balanskravsutredning redovisas även avsatta respektive ianspråktagna medel för särskilda 
ändamål. 

Balanskravsresultat, miljoner kronor (mkr) 2016 2015 2014 2013 

Årets resultat 40,9 35,4 -1,3 -16,9 

- reducering av samtliga realisationsvinster -1,3 -0,7 -0,4 -0,8 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet    34,5 

+ orealiserade förluster i värdepapper     

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper     

Resultat efter balanskravsjusteringar 39,6 34,7 -1,7 16,8 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat 39,6 34,7 -1,7 16,8 

Särskilda ändamål     

Planerat men ej genomfört fastighetsunderhåll    -14,8 

Genomfört fastighetsunderhåll   10,9  

Avsatta medel för flyktingverksamhet -14,7 -28,4   

Balanskravsresultat efter avsättning för särskilda ändamål 24,9 6,3 9,2 2,0 

Kommunallagens definition på ekonomi i balans har uppnåtts, det vill säga något underskott enligt ovanstående 
balanskravsutredning har inte konstaterats. 

5.7 Risk- och känslighetsanalys 
Riskanalys 
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Utifrån internkontrollplaner genomför 
respektive styrelse/nämnd varje år uppföljning av intern kontroll inom sina verksamhetsområden. 

Det är en process där organisationens styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet om att 
organisationens mål uppnås på följande områden: 

 verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet 
 den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet 
 efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. 
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Detta innebär sammantaget att verksamhetsansvariga ska bedöma verksamhetens risker, värdera verksamhetens 
kultur och medvetenhet, vidta kontrollåtgärder, säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut, arbeta 
med kommunikation liksom övervaka och följa upp. Inom kommunens styrelse och nämnder ansvarar respektive 
förvaltningschef för konkreta regler och anvisningar. 

Känslighetsanalys 
Händelse Förändring Kostnad/intäkt 

Löneökning 1 % 6,1 mkr 

Inflation 1 % 3,2 mkr 

Skattesats 10 öre 2,2 mkr 

Invånare 100 personer 5,4 mkr 

5.8 Framtid 
Under de närmaste åren kommer vi att kunna se effekter från arbetet med uppföljning av mål och resultat, i 
enlighet med visionsstyrningsmodellen. 

Arbetet med budgeten har tydliggjorts i och med införandet av ett årshjul, som beskriver budgetprocessens 
planerade aktiviteter för respektive månad. 

En fortsatt utveckling av interna och externa arbetsprocesser kommer att genomföras i syfte att öka effektiviteten. 

5.9 Väsentliga personalförhållanden 
Nedanstående personalstatistik avser förhållandet per den 31 december 2016. Definitionerna baseras på 
rekommendationer för personalstatistik som framtagits av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Antal tillsvidare- och visstidsanställda 
 201612 % 201512 % 

Kvinnor 1 062 81,3 1 034 82,6 

Män 245 18,7 218 17,4 

Summa 1 307  1 252  

Omräknat till antal årsarbetare 1 187  1 123  

Antalet anställda fortsätter att öka, från 1 252 år 2015 till 1 307 år 2016. Därmed har antalet anställda ökat med 55 
personer jämfört med år 2015 och 155 personer jämfört med år 2013. Antalet årsarbetare har under 2016 ökat 
med 64 årsarbetare. 

Andelen kvinnor i förhållande till totalt antal anställda var 81,3%, vilket är en liten minskning jämfört med år 2015. 

Antal tillsvidare- och visstidsanställda per ansvarsområde 
 201612 201512 201412 

Kommunstyrelsen 123 123 124 

Kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 108 89 78 

Barn- och utbildningsnämnden 431 395 373 

Vård- och omsorgsnämnden 640 641 642 

Gemensam överförmyndarnämnd 5 4 1 

Summa 1 307 1 252 1 218 

I ovanstående tabell visas hur kommunens anställda fördelas mellan de olika nämnderna. Flest anställda har 
tillkommit inom barn- och utbildningsnämnden (+36). På vård- och omsorgsnämnden har antalet anställda minskat 
(-1). Störst ökning procentuellt sett vad gäller antalet anställda har skett inom kommunstyrelsen - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen med en ökning på 21 % eller 19 personer. Det bör noteras att antalet 
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visstidsanställda kan variera beroende på antal föräldra- och tjänstlediga samt sjukfrånvarande. 

Fördelning heltid och deltid 
 Heltid Deltid 

 201612 201512 201612 201512 

Kvinnor 58,7 % 52,4 % 41,3 % 47,6 % 

Män 85,7 % 85,8 % 14,3 % 14,2 % 

Totalt 63,7 % 58,2 % 36,3 % 41,8 % 

Antalet anställda som har heltidstjänster i Åmåls kommun ökar. Totalt sett ökar heltidstjänsterna med 5,5 % -
 enheter. Andelen heltidsanställda män minskar dock något. 

Sysselsättningsgrad 
100 % motsvarar heltid 201612 201512 

Kvinnor 89,7 % 88,4 % 

Män 95,8 % 96,0 % 

Totalt 90,8 % 89,7 % 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat bland de anställda - totalt sett en ökning med 1,1 % - enhet. 
Sysselsättningsgraden för kvinnor har ökat med 1,3 % - enheter medan sysselsättningsgraden för män har minskat 
något. 

Medellön 
Kronor per månad 201612 201512 

Kvinnor 26 555 26 058 

Män 29 485 28 776 

Totalt 27 104 26 531 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön % 90,1 90,6 

Skillnaden i medellön mellan kvinnor och män ökade med 0,5 % - enheter. Detta beror i stor utsträckning på att 
löneavtalet med fackförbundet Kommunal inte blev klart förrän i februari 2017. Med effekterna av detta löneavtal 
skulle kvinnors lön i förhållande till mäns lön ha minskat. 

Medelålder 
 201612 201512 

Kommunstyrelsen 49,2 48,9 

Kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 43,2 47,3 

Barn- och utbildningsnämnden 48,3 49,0 

Vård- och omsorgsnämnden 46,2 46,4 

Totalt 47,0 47,5 

Medelåldern hos kommunanställda i Åmåls kommun sjunker något jämfört med år 2015. Högst medelålder 
återfinns inom kommunstyrelsens förvaltning med 49,2 år och lägst medelålder återfinns hos kommunstyrelsen -
 integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Medelåldern har sjunkit i alla förvaltningar förutom 
kommunstyrelsens förvaltning. Störst minskning har skett inom kommunstyrelsen - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
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Pensionsavgångar 
Uppnår 65 års ålder Antal 

År 2017 33 

År 2018 23 

År 2019 30 

År 2020 28 

År 2021 29 

Summa 143 

Antalet pensionsavgångar beräknas minska under de kommande fem åren jämfört med motsvarande antal 
pensionsavgångar redovisade per 31 december 2015 - 143 personer jämfört med 151 år 2015. En kommunanställd 
har möjlighet att gå i pension mellan 61-67 år men de allra flesta väljer att gå i pension runt 65 års ålder. 

Sjukfrånvarotal 
Värden anges i % 201612 201512 201412 

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,3 7,3 7,4 

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvarotid 49,4 52,3 52,2 

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 7,7 7,9 7,9 

Summa sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 5,6 4,8 4,8 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldergruppen 29 år eller yngre 5,0 5,7 6,3 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldergruppen 30-49 år 6,9 7,6 7,4 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldergruppen 50 år eller äldre 8,3 7,5 7,8 

Sjukfrånvaron verkar ha stabiliserats vid nuvarande nivå - total sjukfrånvaro uppgår till 7,3 %, vilket motsvarar 
sjukfrånvaron som redovisades 2015. Glädjande nog minskar sjukfrånvaron bland de yngre och bland 
långtidssjukfrånvarande. Sjukfrånvaron ökar bland män och äldre arbetstagare. 

Långtidssjukskriven 

 
I ovanstående diagram åskådliggörs antal tillsvidareanställda som varit frånvarande mer än 14 dagar från arbetet. 
Uppgifterna presenteras varje månad i den ekonomiska prognosen. 
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5.10 Sammanställd redovisning 
Syftet med den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är främst att belysa det totala ekonomiska 
åtagandet samt att underlätta jämförelser mellan olika kommuner, oavsett i vilken form de bedriver sina 
verksamheter. 

I koncernredovisningen för Åmåls kommun ingår Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB), organisationsnummer 
556526-8520, samt Stadsnät i Åmål AB (SÅAB), organisationsnummer 556708-7530, till 100 %. 

Åmåls kommun är dessutom delägare i Dalslands Turist AB och Dalslandskommunernas Kommunalförbund (DKKF). 

Ägarandelen för Åmåls kommun är 25 % respektive 23 %. Resultat- och balansräkning för dessa har inte inräknats i 
den sammanställda redovisningen. 

För bolagens och förbundets ekonomiska resultat och ställning per 31 december 2016 hänvisas till respektive 
årsredovisning. 

Koncernens finansiella resultat och ställning analyseras i anslutning till kapitlen Resultaträkning, Balansräkning och 
Kassaflödesrapport. 

Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB) 
År 1996 överfördes samtliga fastigheter från Stiftelsen Kommunala Hyresbostäder i Åmål, Stiftelsen Åmålsbostäder 
och Stiftelsen Åmåls Industribyggnader till det helägda och nybildade fastighetsbolaget Åmåls Kommunfastigheter 
AB. 

Styrelsen i ÅKAB utses av kommunfullmäktige och enligt bolagsordningen är syftet att med iakttaganden av 
kommunallagens likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen, tillhandahålla kommunen med lokaler för 
barnomsorg, skola och vård samt försörjning av industrilokaler. Försörjningen av bostäder och industrilokaler ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer. I ägardirektivet framgår att bolaget ska åläggas ett årligt avkastningskrav. 

Bolaget har under år 2016 förvaltat följande fastighetsbestånd. 

Uthyrningsarea, m2 2016 

Fastighetstyp  

Bostadsfastigheter 65 320 m2 

Förvaltningsfastigheter 83 663 m2 

Kommersiella fastigheter 57 501 m2 

Bostadsfastigheterna inrymmer 954 lägenheter. Dessutom finns 240 lägenheter i förvaltningsfastigheterna, som i 
övrigt innefattar i huvudsak kommunala inrättningar. De kommersiella fastigheterna utgörs främst av industri- och 
kontorslokaler. Sedan år 2012 förvaltar bolaget även 26 fastigheter åt Åmåls kommun, för vilka förvaltningsarvode 
erhålls. 

Utveckling av bolagets resultat och ställning 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning, mkr 146,0 139,8 132,9 127,1 124,9 

Rörelseresultat, mkr 22,3 21,4 26,2 21,9 19,9 

Årets resultat, mkr 5,5 4,2 8,2 4,9 1,1 

Balansomslutning, mkr 715,4 706,1 672,4 651,8 601,6 

Soliditet, % 12,4 % 11,7 % 10,4 % 9,5 % 9,5 % 

Bolagets omsättning för år 2016 har ökat med 4 % jämfört med år 2015, vilket beror på flera orsaker. Dels har 
bolaget under året fått ökade hyresintäkter tack vare fastighetsköp samt färdigställande av nya lokaler och dels 
beror ökningen på den hyreshöjning som framförhandlades med hyresgästföreningen avseende bostäder. 

Rörelseresultatet och årets resultat har ökat jämfört med tidigare år, vilket framförallt förklaras av att bolaget 
numera följer nya redovisningsregler (K3) vilket bland annat innebär att en del av det som tidigare kostnadsförts 
som underhåll istället aktiveras som anläggningstillgång utifrån komponentansatsen. 

Resultatförbättringen för år 2016 jämfört med år 2015 förklaras bland annat av lägre finansiella kostnader samt 
minskade kostnader för Rösparksskolans ersättningslokaler. 
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Balansomslutningen har ökat med 9,3 mkr vilket dels förklaras av fastighetsförvärv och dels av övriga stora 
investeringar. Soliditeten har ökat till 12,4 %, dels med anledning av 2016 års positiva resultat och dels genom det 
aktieägartillskott bolaget erhöll om 0,5 mkr. 

Omsättning, rörelseresultat och resultat före skatt för respektive fastighetstyp fördelar sig enligt följande. 

Belopp i mkr Bostadsfastigheter Förvaltningsfastigheter Kommersiella fastigheter 

Nettoomsättning 63,8 62,0 20,2 

Rörelseresultat 12,3 6,4 3,6 

Resultat före skatt 5,6 -0,5 2,0 

Viktiga händelser  

ÅKAB förvärvade i januari 2016 Stadshuset och Kommunförrådet från Åmåls kommun. Köpet finansierades genom 
ett erhållet aktieägartillskott om 0,5 mkr. 

Under året har byggnationen av en ambulanscentral färdigställts där NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen är 
hyresgäst. 

Bolagets samtliga fastigheter har fiberanslutits och ett antal av de kommersiella hyresgästerna har tecknat 
fibertjänster. 

En tillfällig förskola har iordningsställts vid Karlbergsgymnasiet. 

Representanter för bolaget har deltagit i och arbetat med olika alternativ för skolans utveckling i Åmåls kommun. 

  

Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) 
Stadsnät i Åmål AB är helägt av Åmåls kommun och styrelsen utses av kommunfullmäktige. Bolagets syfte enligt 
bolagsordningen är att inom Åmåls kommun tillhandahålla ett fiberoptiskt nät i tätorten samt ett stamfibernät på 
landsbygden, för att främja snabb elektronisk kommunikation till boende och näringsliv i Åmåls kommun. 

Under 2015 blev SÅAB delägare i MittNät AB, ett samverkansbolag med sju andra stadsnät, med uppgiften att 
hantera rollen som stadsnätsoperatör. 

Under året har ungefär 2/3-delar av villamarknaden erbjudits anslutning till stadsnätet. Därtill har ett flertal 
fastigetsägare till hyreshus, bostadsrätter och kommersiella aktörer anslutit sig till stadsnätet. 

Avtal har tecknats med fiberföreningar gällande byggnation av stamnät på landsbygden. 

Utveckling av bolagets resultat och ställning 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning, mkr 12,3 2,9 0,2 2,6 6,0 

Resultat efter finansiella poster, mkr 0,0 0,0 -0,5 -33,4 0,1 

Soliditet, % 10,3 % 12,6 % 74,7 % 99,0 % 6,4 % 

Skillnader i tabellen förklaras av att bolaget bedrev fastighetsförvaltning fram till och med 2013. Fastigheten såldes 
i juni 2013 med förlust, vilket förklarar det negativa resultatet under år 2013. Från och med 2014 avser uppgifterna 
i tabellen den verksamhet SÅAB bedriver idag - äga och förvalta ett fiberoptiskt stadsnät. Under 2015 har SÅAB 
börjat sälja anslutningar, vilket resultaterat i ett positivt resultat för år 2015. 

Bolaget har under 2016 anslutit stora delar av Åmåls tätorts villamarknad varför den största delen av omsättningen 
består av anslutningsavgifter. 

De uppgifter som avser räkenskapsår före 2014 har framtagits i enlighet med tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåren. 



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)23

 
 

 
Årsredovisning 2016, Åmåls kommun   

6 Redovisningsprinciper 
Nedan beskrivs de viktigaste redovisningsprinciperna. Kommunen följer i allt väsentligt rekommendationerna från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder används både i 
årsredovisningar och i delårsrapporter. 

Redovisningslag 
Lag om kommunal redovisning (1997:614) ger ett regelverk för hur kommunens redovisning och bokföring ska 
fullgöras enligt god redovisningssed. 

Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till bokfört värde, om inte annat anges. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för investeringsbidrag, verkställda 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Nominell metod, det vill säga linjär avskrivning, används för beräkning 
av avskrivningar. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från RKR, men med en egen bedömning av 
tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 

 maskiner och inventarier under ett halvt basbelopp - direktavskrivning 
 maskiner och inventarier över ett halvt basbelopp - 3, 5 och 10 år 
 fastigheter och anläggningar – enligt antagna regler för komponentavskrivning. 

Åmåls kommun började under 2015 att tillämpa komponentavskrivning avseende 2015 års investeringar. För 
verksamheterna gator samt vatten och avlopp har Åmåls kommun tillsammans med teknik- och 
fritidsförvaltningen tagit fram gemensamma definitioner av komponenter med tillhörande avskrivningstider. 

Inom koncernen har ÅKAB under år 2014 implementerat komponentredovisning utifrån Bokföringsnämndens 
allmänna råd (K3). I den sammanställda redovisningen för år 2014 har hänsyn tagits till ÅKAB:s övergång i enlighet 
med information från RKR daterat mars 2015. 

Omsättningstillgångar 
Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet eller till det verkliga värdet om detta är lägre. Vanligtvis nedskrivs 
kundfordringar som är äldre än 12 månader men bevakas under lång tid av inkassobolag. För övriga kundfordringar 
sker individuell prövning av nedskrivningsbehov. Exploateringsområden redovisas som anläggningstillgång och 
tomtförsäljning hanteras som intäkt. Avsikten är att eventuella nya exploateringsområden redovisas som 
omsättningstillgång respektive anläggningstillgång enligt god redovisningssed. 

Avsättningar 
Från och med år 2011 har beslut tagits om att redovisning av sluttäckning av deponi ska hanteras genom 
avsättning, i enlighet med rekommendation från RKR 10.2 - avsättningar och ansvarsförbindelser. 

Övergången till den nya redovisningen sker utifrån stöd av rekommendation från RKR 14.1 - byte av 
redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel - vilket inneburit att 
avsättningen gjorts utan resultatpåverkan, men med en direkt belastning av eget kapital. 

Skulder 
Pensionsskulden redovisas enligt 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. 

Kommunens kostnader för semesterlöner redovisas kontinuerligt utifrån intjänade och uttagna semesterdagar. 
Detta gäller även andra inarbetade och upplupna lönekostnader. Från och med 2016 beräknas löneskulderna 
utifrån lönesystemets uppgifter i januari 2017 

Periodisering 
Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter rekommendation från RKR 4.2 - redovisning av skatteintäkter. 
Skatteintäkter redovisas under inkomståret för intjänandet. Redovisade skatteintäkter består av tre delar. 

1. preliminära månatliga skatteinbetalningar under året 
2. prognos av eventuell avräkningslikvid, slutavräkning, för inkomståret 
3. differens mellan den slutliga taxeringen (som fastställs i november) och den redovisade skatteintäkten för 

föregående inkomstår. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till föregående år, har bokförts som kortfristig skuld 
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(upplupna kostnader). 

Utställda kundfakturor efter årsskiftet, men hänförliga till föregående år, har bokförts som fordringar (upplupna 
intäkter). 

Leasing 
Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett avbetalningsköp. Ett finansiellt leasingavtal innebär i allt väsentligt 
att leasingtagaren får de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av 
objektet. Det är naturligt att jämföra finansiell leasing med ett köp finansierat med lån. Vid finansiell leasing är 
räntan i regel rörlig, vilket betyder att avgiften ändras vid ändrat ränteläge. 

Operationell leasing kan liknas vid en vanlig hyressituation. Leasingbolaget förvärvar utrustning som sedan hyrs ut 
till leasingtagaren mot en avgift. Leasingbolaget står bland annat för service, underhåll och försäkringar. 

Kommunens leasing- och hyresavtal redovisas som operationella vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs 
löpande. Leasingavtalen överstiger inte tre år och har därför inte tagits upp i balansräkningen. Enligt 
rekommendation från RKR 13.2 - redovisning av hyres-/leasingavtal - ska ett leasingavtal med en avtalstid om 
högst tre år redovisas som ett operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett finansiellt 
avtal. 

Driftprojekt 
Driftprojekt med extern finansiering har eliminerats i årsbokslutet och redovisats antingen som fordringar 
(upplupen intäkt) eller kortfristig skuld (förutbetald intäkt). 

Extraordinära poster  
Extraordinära poster uppstår om följande tre kriterier är uppfyllda. 

1. Händelsen eller transaktionen som ger upphov till posten saknar ett tydligt samband med den ordinarie 
verksamheten. 

2. Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 
3. Posten uppgår till ett väsentligt värde. 
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7 Resultaträkning med analys 
Resultaträkning är en sammanställning över hur ekonomin gått under året. Resultaträkningen visar intäkter och 
kostnader och ger som saldo årets resultat (vinst eller förlust). Detta resultat redovisas som förändring av eget 
kapital i balansräkningen. 

Kommunen bedriver verksamhet både i förvaltnings- och bolagsform. För att få en övergripande ekonomisk 
information om koncernens verksamhet och organisation redovisas en sammanställd resultaträkning. 

I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till resultaträkningen. 

I kapitlet Driftredovisning redovisas intäkter och kostnader per styrelse/nämnd. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Not Koncernen Kommunen 

  2016 2015 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 1 351,8 318,7 256,9 234,2 

Verksamhetens kostnader 2 -1 011,9 -911,2 -966,5 -874,2 

Avskrivningar 3 -45,7 -43,5 -15,3 -15,1 

Verksamhetens nettokostnader  -705,8 -636,0 -724,9 -655,1 

Skatteintäkter 4 492,5 477,4 492,5 477,4 

Generella statsbidrag och utjämning 5 269,2 210,4 269,2 210,4 

Finansiella intäkter 6 1,4 0,3 4,3 3,3 

Finansiella kostnader 7 -12,6 -13,7 -0,2 -0,6 

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto  44,7 38,4 40,9 35,4 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Bokslutsdisposition      

Skattekostnader 8 -1,6 -1,2   

Årets resultat 24 43,1 37,2 40,9 35,4 

7.1 Resultatanalys 
Nedan beskrivs intäkter och kostnader utifrån den sammanställda resultaträkningen (koncernen) samt för Åmåls 
kommun. Belopp inom parentes avser föregående års utfall. 

Koncernen 
Resultatet för Åmåls kommuns koncern uppgår till 43,1 mkr, varav Åmåls kommun genererade 40,9 mkr, ÅKAB 
5,5 mkr och SÅAB -3,3 mkr (efter eliminering av mellanhavanden inom kommunkoncernen; SÅAB har fakturerat 
tjänster som Åmåls kommun och ÅKAB har aktiverat som anläggningstillgång). 

Av koncernens intäkter på 351,8 mkr står kommunen för 256,9 mkr. Jämfört med föregående år har intäkterna 
ökat med 10 %. Ökningen är hänförbar till bidrag som kommunen har erhållit från staten, framförallt från 
Migrationsverket. 

Totala verksamhetskostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 1 057,6 mkr, varav kommunen stod för 
981,8 mkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 11 %. Personalkostnader står för den största 
ökningen. 

Finansiella nettokostnader uppgår till -11,2 mkr, vilket är en minskning jämfört med föregående år. 

Kommunen 
Verksamhetens intäkter 

De verksamhetsanknutna intäkterna består till största delen av avgifter från barnomsorg och äldreomsorg, 
lokalhyror, riktade bidrag från staten samt interkommunala ersättningar. 
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Från och med 2011 hanteras vatten och renhållning inom den gemensamma teknik- och fritidsnämnden, som 
administreras och hanteras av värdkommunen Säffle. 

Verksamhetens intäkter uppgår till 256,9 mkr (234,2 mkr) och finansierar 26 % av verksamhetens kostnader (26 %). 
Verksamhetens intäkter har ökat med 22,7 mkr. Ökningen är hänförbar till driftbidrag från staten och statliga 
myndigheter. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader har ökat med 92,5 mkr jämfört med 2015, vilket motsvarar en ökning med 10 %. 
Verksamhetens kostnader består till största delen av personal, köpta tjänster och lokaler. Personalkostnader, 
inklusive pensioner, uppgår till 628,1 mkr eller 64 % av verksamhetens kostnader (64 %). 

Verksamhetens nettokostnader 

I kapitlet Driftredovisning redovisas verksamhetens nettokostnader per styrelse/nämnd. Nettokostnader har ökat 
med 69,8 mkr, vilket motsvarar 11 %. 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 

Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och statliga utjämningsbidrag under 2016 uppgår till 761,7 mkr, att 
jämföra med 687,8 mkr föregående år. Ökningen är hänförbar till skatteintäkter, inkomst- och kostnads-
utjämningsbidrag samt det tillfälliga statsbidrag som kommunen fått från staten för att hantera flyktingsituationen 
under 2016. 

Finansnetto  

Ränteintäkter har ökat och räntekostnader har minskat. Den finansiella nettointäkten har ökat med 1,4 mkr 
jämfört med föregående år 

Årets resultat 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under 2016 uppgår till 40,9 mkr, att jämföra med 35,4 mkr föregående 
år. Verksamhetens intäkter har ökat med 10 % - hänförbart till driftbidrag från staten och statliga myndigheter. 
Verksamhetens kostnader har också ökat med 10 %. Även skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
har ökat (+11 %). 
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8 Balansräkning med analys 
I balansräkning redovisas den finansiella ställningen per den 31 december 2016 samt 31 december 2015. Den är en 
uppställning av koncernens och kommunens tillgångar och hur dessa har finansierats med skulder, avsättningar 
eller eget kapital. 

I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till balansräkningen 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Not Koncernen Kommunen 

  2016 2015 2016 2015 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar:      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 868,7 862,8 168,4 164,2 

Maskiner och inventarier 10 32,2 28,8 29,8 26,3 

Finansiella anläggningstillgångar 11 15,2 12,6 57,6 57,1 

Summa anläggningstillgångar  916,1 904,2 255,8 247,6 

Omsättningstillgångar      

Förråd och lager  0,2 0,3 0,0 0,0 

Fordringar 12 84,1 75,9 74,2 62,3 

Kortfristiga placeringar 13 0,4 0,5 0,4 0,5 

Kassa och bank 14 127,2 127,2 92,4 104,5 

Summa omsättningstillgångar  211,9 203,9 167,0 167,3 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 128,0 1 108,1 422,8 414,9 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Årets resultat  43,1 37,2 40,9 35,4 

Resultatutjämningsreserv  7,9 7,9 7,9 7,9 

Övrigt eget kapital  240,8 203,6 201,0 165,6 

Utgående eget kapital 15 291,8 248,7 249,8 208,9 

      

Avsättningar 16 24,7 26,2 21,2 24,3 

Skulder      

Långfristiga skulder 17 615,8 608,8 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 18 195,7 224,4 151,8 181,7 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 128,0 1 108,1 422,8 414,9 

ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtagande 19 1 383,2 1 337,3 1 382,9 1 337,0 

Pensionsförpliktelser 20 305,5 319,8 305,5 319,8 

Förvaltade fonder  4,9 4,1 4,9 4,1 

Outnyttjad kontokredit  65,0 50,0 65,0 50,0 

Överskottsfond (Skandia och KPA pension)  3,4 2,6 3,4 2,6 

8.1 Finansiell analys 
Nedan beskrivs tillgångar och skulder från den sammanställda balansräkningen (koncernen) samt för Åmåls 
kommun. Belopp inom parentes avser föregående års utfall (per 31 december 2015). 
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Koncernen 
Anläggningstillgångar 

Värdet på anläggningstillgångar uppgår till 916,1 mkr och har ökat med 11,9 mkr sedan den 31 december 2015. 

Summa omsättningstillgångar 

Summa omsättningstillgångar uppgår till 211,9 mkr och har ökat med 8,0 mkr. 

Avsättningar 

Avsättningar har minskat med 1,5 mkr, hänförbart till kommunens avsättning för pensioner inklusive särskild 
löneskatt samt regresskrav. 

Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder uppgår till 615,8 mkr, vilket är en ökning med 7,0 mkr. 

Soliditet 

Soliditeten motsvarar eget kapital i relation till totala tillgångar och visar hur stor del av dessa som finansieras med 
egna medel. Soliditeten beskriver finansiell styrka på lång sikt. Soliditeten uppgår per 31 december 2016 till 26 % 
(22 %). Om pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen (ansvarsförbindelser) inräknas, blir det per 31 
december 2016 en negativ soliditet på -1,0 % (-6,0 %). Den beräknas genom att eget kapital minskas med 
ansvarsförbindelsen och jämförs med totala tillgångar. 

Kommunen 
Anläggningstillgångar 

Värdet på kommunens anläggningstillgångar har ökat med 8,2 mkr under 2016 och uppgår per 31 december till 
255,8 mkr. 

 Ökning av materiella anläggningstillgångar uppgår till 7,7 mkr. Det har investerats för 25,8 mkr och avyttrats 
tillgångar till ett bokfört värde av 2,8 mkr. Avskrivningar uppgår till 15,3 mkr. 

 Finansiella anläggningstillgångar har ökat under 2016 motsvarande 0,5 mkr, vilket utgör ett lämnat 
aktieägartillskott till ÅKAB. 

Fordringar och kortfristiga placeringar 

Kortfristiga fordringar har ökat med 11,8 mkr och uppgår per 31 december 2016 till 74,6 mkr. 

Kassa och bank 

Kassa och bank har minskat med 12,1 mkr och uppgår per 31 december 2016 till 92,4 mkr. 

I kassaflödesanalysen redovisas kommunens kassaflöde under 2016. 

Avsättningar 

Under året har avsättningar minskat med 3,1 mkr och uppgår per 31 december 2016 till 21,2 mkr. 

Låneskuld 

Kommunens låneskuld till kreditgivare har amorterats. Slutlig inlösen skedde den 12 september 2016. 

Soliditet 

Soliditeten uppgår per 31 december 2016 till 59 % (50 %). Om pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen 
(ansvarsförbindelser) inräknas uppgår soliditeten till -13 % (-27 %) och beräknas genom att eget kapital minskas 
med ansvarsförbindelsen och jämförs med totala tillgångar. 

Pensionsskuld 

Pensionsskulden som redovisas som en ansvarsförbindelse har under året minskat och uppgår per 31 december 
2016 till 305,5 mkr. 
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9 Kassaflödesanalys 
I kassaflödesanalysen redovisas koncernens och kommunens finansiering och investeringar under året. 

I koncernen är balansposten kassa och bank oförändrad jämfört med 2015. 

 Medel från verksamheten uppgår till 87,3 mkr. 
 Kortfristiga fordringar (inklusive förråd) har ökat med 8,0 mkr och kortfristiga skulder har minskat med 

28,7 mkr, vilket ger en förändring av rörelsekapitalet på -36,7 mkr. 
 Kassaflödet för investeringar uppgår till -57,6 mkr. 
 Medel från finansieringsverksamheten uppgår till 7,0 mkr. 

Kommunens kassa och bank har minskat med 12,1 mkr. 

 Medel från verksamheten uppgår till 51,9 mkr. 
 Kortfristiga fordringar har ökat med 11,8 mkr och kortfristiga skulder har minskat med 29,9 mkr, vilket ger 

en förändring av rörelsekapitalet på -41,7 mkr. 
 Kassaflödet för investeringar uppgår till -22,3 mkr. 
 Kassaflödet från finansiering är +/- 0 mkr. 

I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till kassaflödesanalysen. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Not Koncernen Kommunen 

  2016 2015 2016 2015 

Årets resultat  43,1 37,2 40,9 35,4 

Justering för avskrivningar  45,7 43,5 15,3 15,1 

Justering för avsättningar 21 -1,5 -0,9 -3,1 -2,1 

Övriga justeringsposter 22 0,0 -0,2 -1,2 -0,5 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  87,3 79,6 51,9 47,9 

Ökning (-) / minskning (+) av förråd  0,1 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar  -8,1 -3,6 -11,8 -1,8 

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder  -28,7 2,4 -29,9 4,0 

Rörelsekapitalets förändring  -36,7 -1,2 -41,7 2,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  50,6 78,4 10,2 50,1 

Investeringar      

Bruttoinvesteringar  -49,7 -64,2 -26,4 -22,7 

Investeringsbidrag  0,6 0,2 0,6 0,2 

Försäljning av anläggningstillgångar  4,4 1,8 4,0 1,7 

Anskaffning fastigheter  -10,3 -33,6 0,0 0,0 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 23 -2,6 -8,3 -0,5 -16,7 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -57,6 -104,1 -22,3 -37,5 

Upplåning      

Nyupptagna lån  7,0 54,0 0,0 0,0 

Amortering och inlösen av lån  0,0 -21,0 0,0 -18,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7,0 33,0 0,0 -18,0 

Årets kassaflöde  0,0 7,3 -12,1 -5,4 

Likvida medel vid årets början  127,2 119,9 104,5 109,9 

Likvida medel vid årets slut  127,2 127,2 92,4 104,5 

Förändring likvida medel (kassa och bank)  0,0 7,3 -12,1 -5,4 
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10 Notupplysningar 
Nedan följer tilläggsupplysningar till resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2016 2015 2016 2015 

Not 1     

Verksamhetens intäkter     

Försäljningsmedel 2,0 2,2 2,0 1,7 

Taxor och avgifter 26,5 25,9 26,5 25,9 

Hyror och arrenden 113,1 112,1 28,2 28,9 

Bidrag 155,8 128,6 155,7 128,6 

Försäljning verksamhet och entreprenad 48,7 40,3 43,2 40,3 

Övriga intäkter 5,7 2,6 1,3 1,8 

Jämförelsestörande post:     

Återbetalning av avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring (AFA-
premier) 0,0 7,0 0,0 7,0 

Summa 351,8 318,7 256,9 234,2 

Not 2     

Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader -649,9 -593,9 -628,1 -573,2 

Material -31,4 -27,7 -30,7 -26,4 

Hyror -14,3 -7,8 -66,7 -62,9 

Köpta tjänster -191,1 -163,4 -189,7 -164,1 

Bidrag -36,5 -33,8 -36,5 -33,8 

Övriga kostnader -88,7 -84,6 -14,8 -13,8 

Summa -1 011,9 -911,2 -966,5 -874,2 

     

Not 3     

Avskrivningar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -36,6 -35,1 -7,7 -7,9 

Inventarier -9,1 -8,4 -7,6 -7,2 

Summa -45,7 -43,5 -15,3 -15,1 

     

Not 4     

Skatteintäkter     

Preliminärt erhållen kommunalskatt 494,6 477,8 494,6 477,8 

Slutavräkning kommunalskatt -2,1 -0,4 -2,1 -0,4 

Summa 492,5 477,4 492,5 477,4 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2016 2015 2016 2015 

Not 5     

Generella statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämningsbidrag 169,2 146,6 169,2 146,6 

Strukturbidrag 0,0 1,3 0,0 1,3 

Regleringsbidrag -0,4 -0,5 -0,4 -0,5 

Kostnadsutjämningsbidrag 24,7 19,6 24,7 19,6 

Utjämningsbidrag LSS 26,7 20,4 26,7 20,4 

Fastighetsavgift 22,6 22,1 22,6 22,1 

Generella statsbidrag 26,4 0,9 26,4 0,9 

Summa 269,2 210,4 269,2 210,4 

Not 6     

Finansiella intäkter     

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,0 0,1 

Utdelning på aktier och andelar 1,1 0,0 1,1 0,0 

Övriga finansiella intäkter 0,2 0,2 3,2 3,2 

Summa 1,4 0,3 4,3 3,3 

Not 7     

Finansiella kostnader     

Räntekostnader -12,5 -13,6 -0,1 -0,5 

Ränta på pensionsavsättning 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Övriga finansiella kostnader -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Summa -12,6 -13,7 -0,2 -0,6 

Not 8     

Skattekostnader     

Uppskjuten skatt -1,6 -1,2   

Not 9     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående balans 862,8 810,5 164,2 158,9 

Korrigering mellan tillgångskonton 0,1 0,0 0,1 0,0 

Årets investeringar 36,6 54,0 14,6 13,2 

Anskaffning fastigheter 10,3 33,6 0,0 0,0 

Bokfört värde sålda fastigheter -4,4 -0,2 -2,8 0,0 

Avskrivningar -36,7 -35,1 -7,7 -7,9 

Tilläggsinvestering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående balans 868,7 862,8 168,4 164,2 

Specifikation:     

Mark 57,1 60,1 7,5 10,6 

Verksamhetsfastigheter 0,4 2,3 0,4 2,3 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2016 2015 2016 2015 

Fastigheter för affärsverksamhet 93,0 92,2 93,0 92,2 

Publika fastigheter 55,8 48,1 55,8 48,1 

Fastigheter för annan verksamhet 11,7 11,0 11,7 11,0 

Markanläggningar 2,0 1,0 0,0 0,0 

Byggnader 595,6 591,2 0,0 0,0 

Tekniska anläggningar 53,1 56,9 0,0 0,0 

Summa 868,7 862,8 168,4 164,2 

Not 10     

Maskiner och inventarier     

Ingående balans 28,8 28,6 26,3 25,4 

Årets investeringar 12,5 9,8 11,2 9,3 

Korrigering mellan tillgångskonton -0,1  -0,1  

Försäljning 0,0 -1,0 0,0 -1,0 

Avskrivningar -9,0 -8,4 -7,6 -7,2 

Nedskrivning 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

Utgående balans 32,2 28,8 29,8 26,3 

Specifikation:     

Maskiner och inventarier 29,0 25,7 26,6 23,2 

Bilar och andra transportmedel 2,5 2,2 2,5 2,2 

Konst 0,3 0,4 0,3 0,4 

Övrigt 0,4 0,5 0,4 0,5 

Summa 32,2 28,8 29,8 26,3 

Not 11     

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier, värdepapper och andelar     

Åmåls Kommunfastigheter AB 100 % 0,0 0,0 33,4 33,4 

Stadsnät i Åmål AB 100 % 0,0 0,0 3,0 3,0 

Dalslands Turist AB, 500 aktier 0,5 0,5 0,5 0,5 

Vänerhamn, 200 aktier 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kommentus, 10 aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga aktier, värdepapper och andelar 0,2 0,2 0,0 0,0 

Aktieägartillskott, Åmåls Kommunfastigheter AB 0,0 0,0 8,9 8,4 

Andelskapital i Kommuninvest 11,1 11,1 11,1 11,1 

Långfristiga fordringar 3,2 0,6 0,5 0,5 

Långfristig fordran koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 15,2 12,6 57,6 57,1 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2016 2015 2016 2015 

Not 12     

Fordringar     

Kundfordringar 13,7 10,5 7,9 7,0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18,4 41,2 15,2 37,8 

Övriga kortfristiga fordringar 52,0 24,2 51,1 17,5 

Summa 84,1 75,9 74,2 62,3 

Not 13     

Kortfristiga placeringar     

Elcertifikat 0,4 0,5 0,4 0,5 

Not 14     

Kassa och bank     

Kassa 0,0 0,1 0,0 0,0 

Plusgiro 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bank 127,2 127,1 92,4 104,5 

Summa 127,2 127,2 92,4 104,5 

Not 15     

Eget kapital     

Ingående balans 248,7 211,5 208,9 173,5 

Årets resultat 43,1 37,2 40,9 35,4 

Summa 291,8 248,7 249,8 208,9 

Specifikation:     

Resultatutjämningsreserv 7,9 7,9 7,9 7,9 

Övrigt eget kapital 283,9 240,8 241,9 201,0 

Utgående eget kapital 291,8 248,7 249,8 208,9 

Not 16     

Avsättningar     

Pensioner 6,8 7,1 6,8 7,1 

Särskild löneskatt 1,6 1,7 1,6 1,7 

Återställning deponi 12,8 14,8 12,8 14,8 

Regresskrav 0,0 0,7 0,0 0,7 

Uppskjuten skatteskuld 3,5 1,9 0,0 0,0 

Summa 24,7 26,2 21,2 24,3 

Not 17     

Långfristiga skulder     

Lån i banker och låneinstitut 615,8 608,8 0,0 0,0 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2016 2015 2016 2015 

Not 18     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 3,0 21,0 0,0 18,0 

Leverantörsskulder 48,9 53,5 29,5 30,6 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 122,8 112,9 100,8 96,3 

Övriga kortfristiga skulder 21,0 37,0 21,5 36,8 

Summa 195,7 224,4 151,8 181,7 

Not 19     

Borgensåtagande     

Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) 583,7 552,7 583,7 552,7 

Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) 35,0 25,0 35,0 25,0 

Kommuninvest *) 762,9 757,9 762,9 757,9 

Fengersfors Folkets hus 1,2 1,2 1,2 1,2 

SBAB 0,1 0,2 0,1 0,2 

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo AB 0,3 0,3 0,0 0,0 

Summa 1 383,2 1 337,3 1 382,9 1 337,0 

*) 
 
Åmåls kommun har i februari 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB och dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åmåls kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,  
kan noteras att per 2016-12-31 uppgår Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 mkr och totala 
tillgångar till 338 153 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 763,0 mkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 745,1 mkr. 

 

Not 20     

Pensionsförpliktelser     

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 305,5 319,8 305,5 319,8 

Not 21     

Justering för avsättningar     

Pensioner inklusive särskild löneskatt -0,4 -1,5 -0,4 -1,5 

Återställning deponi -2,0 -0,2 -2,0 -0,2 

Regresskrav -0,7 -0,4 -0,7 -0,4 

Uppskjuten skatteskuld 1,6 1,2 0,0 0,0 

Summa -1,5 -0,9 -3,1 -2,1 



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)36

 
 

 
Årsredovisning 2016, Åmåls kommun   

Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2016 2015 2016 2015 

Not 22     

Övriga justeringsposter     

Realisationsvinst vid fastighetsförsäljning 0,0 -0,4 -1,2 -0,7 

Realisationsförlust vid fastighetsförsäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Realisationsförlust vid försäljning av maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nedskrivning 0,0 0,2 0,0 0,2 

Summa 0,0 -0,2 -1,2 -0,5 

Not 23     

Förändring av finansiella anläggningstillgångar     

Åmåls Kommunfastigheter AB - aktieägartillskott 0,0 0,0 -0,5 -8,4 

Kommuninvest - årets insatskapital 0,0 -1,6 0,0 -1,6 

Kommuninvest - särskild medlemsinsats 0,0 -7,3 0,0 -7,3 

Värmlands kreditgarantiförening - utskiftning 0,0 0,6 0,0 0,6 

Övriga finansiella anläggningstillgångar -2,6 0,0 0,0 0,0 

Summa -2,6 -8,3 -0,5 -16,7 

Not 24     

Årets resultat     

Enligt resultaträkningen   40,9 35,4 

Reducering av samtliga realisationsvinster   -1,3 -0,7 

Resultat efter balanskravsjusteringar   39,6 34,7 

Avsatta medel för flyktingverksamhet   -14,7 -28,4 

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl   24,9 6,3 
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11 Övrig redovisning i kommunen 

11.1 Driftredovisning 
Redovisade intäkter och kostnader samt avvikelse mot budget för respektive styrelse/nämnd framgår av 
nedanstående tabell samt i nedanstående kommentarer. Beloppen presenteras i miljoner kronor (mkr). 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till -724,9 mkr. Jämfört med budget för 2016 redovisas ett underskott på -
4,6 mkr, vilket delvis kan förklaras av ökade kostnader avseende insatser kopplade till det tillfälliga statsbidraget 
för mottagande av flyktingar. Genom ett ansökningsförfarande har kommunstyrelsen beviljat ansökningar 
motsvarande 18,7 mkr. Denna post är inte budgeterad. I övrigt redovisas överskott på driftbidrag från staten och 
statliga myndigheter. 

Ansvarsområde Intäkter Kostnader Bokslut Budget Avvikelse 
budget 

Kommunfullmäktige 0,3 -3,1 -2,8 -2,8 0,0 

Kommunstyrelsen 50,6 -155,3 -104,7 -107,8 3,1 

Kommunstyrelsen - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 63,4 -87,2 -23,8 -31,7 7,9 

Bygg- och miljönämnden 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 

Barn- och utbildningsnämnden 109,7 -347,2 -237,5 -243,2 5,7 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 8,3 -44,1 -35,8 -35,7 -0,1 

Vård- och omsorgsnämnden 66,4 -354,7 -288,3 -289,5 1,2 

Gemensam överförmyndarnämnd 12,9 -13,0 -0,1 -0,1 0,0 

Finansförvaltningen 165,1 -196,9 -31,8 -9,3 -22,5 

Verksamhetens nettokostnader 476,7 -1 201,6 -724,9 -720,3 -4,6 

Skatteintäkter 492,5 0,0 492,5 501,0 -8,5 

Generella statsbidrag och utjämning 269,2 0,0 269,2 228,5 40,7 

Finansiella intäkter 4,3 0 4,3 3,6 0,7 

Finansiella kostnader 0,0 -0,2 -0,2 -1,8 1,6 

Årets resultat, mkr 1 242,7 -1 201,8 40,9 11,0 29,9 

Nedan beskrivs driftredovisning per styrelse/nämnd specificerad per verksamhetsområde. 

Kommungemensamma verksamheter omfattar overheadkostnader som är av övergripande nytta för samtliga 
verksamheter. 

Särskilt riktade insatser omfattar flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges budget omfattar även budget för kommunrevision, överförmynderi och valnämnden. Ingen 
avvikelse mot budget har noterats. 
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Kommunstyrelsen 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Kommungemensamma verksamheter -34,8 -36,4 1,6 -31,4 -3,4 

Politisk verksamhet -10,0 -10,2 0,2 -8,5 -1,5 

Infrastruktur, skydd -21,4 -23,4 2,0 -20,6 -0,8 

Kultur och fritid -13,9 -13,8 -0,1 -13,6 -0,3 

Pedagogisk verksamhet -17,2 -17,2 0,0 -16,4 -0,8 

Vård och omsorg -2,8 -2,3 -0,5 -1,9 -0,9 

Särskilt riktade insatser -0,8 -1,4 0,6 -2,1 1,3 

Affärsverksamhet -3,8 -3,1 -0,7 -4,8 1,0 

Summa, mkr -104,7 -107,8 3,1 -99,3 -5,4 

Nettokostnader har ökat med 5,4 mkr jämfört med föregående år (5 %). 

Avvikelse mot budget uppgår till +3,1 mkr. 

De största avvikelserna avser 

 Norrtullfastigheten +0,6 mkr 
 egna förvaltningsfastigheter +0,7 mkr 
 kommunstyrelsen +1,1 mkr 
 Dalslandskommunernas kommunalförbund -1,1 mkr 
 miljö- och hälsoskydd +0,8 mkr 
 räddningstjänst administration +0,7 mkr 
 kommersiella fastigheter -1,8 mkr 
 kvarvarande fastigheter +1,4 mkr. 

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Kommungemensamma verksamheter -0,9 -0,9 0,0 -0,9 0,0 

Infrastruktur och skydd -0,3 -0,3 0,0 -0,4 0,1 

Pedagogisk verksamhet -8,1 -8,6 0,5 -7,6 -0,5 

Vård och omsorg -13,9 -15,2 1,3 -12,8 -1,1 

Särskilt riktade insatser -0,6 -6,7 6,1 -6,6 6,0 

Summa, mkr -23,8 -31,7 7,9 -28,3 4,5 

Nettokostnader har minskat med 4,5 mkr jämfört med föregående år. 

Avvikelse mot budget uppgår till +7,9 mkr. 

De största avvikelserna avser 

 bidrag från Migrationsverket +7,0 mkr 
 ekonomiskt bistånd +1,4 mkr 
 grundläggande vuxenutbildning +0,7 mkr 
 gymnasial vuxenutbildning -0,3 mkr 
 merkostnadsersättningar -1,0 mkr. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Kommungemensamma verksamheter -0,5 -0,5 0,0 -0,5 0,0 

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 0,0 -0,4 0,0 

Kultur och fritid -3,8 -3,5 -0,3 -2,2 -1,6 

Pedagogisk verksamhet -243,4 -249,4 6,0 -230,0 -13,4 

Särskilt riktade insatser 10,6 10,6 0,0 0,0 10,6 

Summa, mkr -237,5 -243,2 5,7 -233,1 -4,4 

Nettokostnader har ökat med 4,4 mkr jämfört med föregående år (2 %). 

Avvikelse mot budget uppgår till +5,7 mkr. 

De största avvikelserna avser 

 intäkter +14,5 mkr 
 skolskjutskostnader +0,4 mkr 
 bidrag till fristående verksamheter -4,0 mkr 
 personalkostnader +1,7 mkr 
 kostnader för läromedel -2,5 mkr 
 kostnader för lokaler och inventarier -2,7 mkr 
 övriga administrativa kostnader -1,5 mkr 
 övriga kostnader -0,2 mkr. 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål är gemensam nämnd för Säffle och Åmåls kommuner sedan år 2011. 
Nämnden ger service inom områdena infrastruktur, tekniska verksamheter, park och fritid samt lokalvård. 
Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. 

De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna i Åmål innebar en ramökning med 
1,5 % under år 2016. Fritidsverksamheten har ett besparingskrav med 0,2 mkr för de driftbidrag som lämnas till 
föreningar för skötsel av idrottsanläggningar. Gatuenheten har fått ökad budgetram med 0,3 mkr för ökade 
kapitalkostnader. Detta innebär ett driftbidrag från Åmåls kommun på 35,7 mkr. 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar både över- och underskott för sina olika verksamheter. 

Gatuenhetens verksamheter i Åmål redovisar ett nollresultat. En översyn av kostnaderna för vinterväghållning 
kommer att göras under 2017 då underskott har konstaterats trots den milda avslutningen av året. Positivt för 
gator och vägar i Åmål är den treåriga satsningen av beläggningsunderhåll i investeringsbudgeten som på sikt bör 
ge lägre kostnader för gatuunderhållet i driftbudgeten. 

Under året har trygghetsfrämjande åtgärder genomförts. 

Park-och fritidsverksamhetes verksamheter i Åmål redovisar underskott, framförallt avseende park och 
naturreservat. Simhallen har haft högre kostnader, men detta kan balanseras av lägre kostnader för övriga 
idrottshallar. En översyn av simhallens kostnader vad gäller öppettider och bemanning samt allmän 
kostnadsöversyn har gjorts och har börjat ge positiv effekt i slutet av året. Parkverksamheten kommer att se över 
sitt personalbehov. 

Städenheten i Åmål redovisar ett överskott som förklaras av högre redovisade intäkter för året än vad som 
budgeterats. 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Då vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Åmål redovisat positiva resultat sedan ett antal år gjordes en översyn 
av VA-taxan under 2015. Den innebar en taxesänkning från och med 1 januari 2016 med 9 %. Trots sänkningen 
redovisar VA-verksamheten i Åmål ett positivt resultat. Avvikelsen förklaras bland annat av lägre redovisade 
kapitalkostnader än budget då vissa investeringar på ledningsnätet under 2015 direktavskrevs enligt beslut i 
kommunfullmäktige (2015-11-25). Överskottet beror även på reducerade kostnader för transport och kvittblivning 
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av slam på grund av återupptagen kvittblivning på Östby miljöstation. Verksamheten har även lägre kostnader för 
läcklagning vilket också förklarar en del av de lägre redovisade kostnaderna. 

Renhållningsverksamheten i Åmål redovisar också ett överskott. Det beror på högre redovisade intäkter för 
inhämtat avfall. Avvikelsen förklaras även av att kostnaden för transport och förbränning av hushållsavfall har blivit 
lägre. Kostnaden för att lämna flis och fönster på miljöstationen har dock ökat, vilket resulterar i högre 
kostnaderna för renhållningskollektiven. Slamverksamheten som ingår i renhållningskollektivet redovisar högre 
kostnader är intäkter. En taxehöjning från 1 januari 2017 har beslutats. 

Östby miljöstation redovisade totalt lägre intäkter än kostnader under 2016. Östby miljöstation finansieras av båda 
kommunernas renhållningskollektiv samt via taxor från externa kunder. Det innebär att över- och underskott ska 
fördelas enligt nämndbeslut. Justering kommer att göras mot renhållningskollektiven under 2017. Driften av 
återvinningscentralen har inte haft full kostnadstäckning de senaste åren och en översyn av verksamhetens 
kostnader är klar som gäller från 1 januari 2017. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 

Infrastruktur, skydd 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 

Vård och omsorg -288,0 -289,2 1,2 -276,8 -11,2 

Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa, mkr -288,3 -289,5 1,2 -277,0 -11,3 

Nettokostnader har ökat med 11,3 mkr jämfört med föregående år (4 %). 

Finansförvaltningen 
Driftbudget för finansförvaltningen omfattar kommunens pensionskostnader och arbetsgivaravgifter samt 
internräntor och förändring av löneskulder. 

Avvikelsen jämfört med budget uppgår till -22,3 mkr. Underskottet hänförs bland annat till insatser kopplade till 
det tillfälliga statsbidraget för mottagande av flyktingar. Genom ett ansökningsförfarande har kommunstyrelsen 
beviljat ansökningar motsvarande 18,7 mkr. Denna post är inte budgeterad. Inte heller bidraget har budgeterats 
varför en positiv avvikelse på 26,3 mkr uppstår, se kapitel Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
Skatteintäkter har minskat jämfört med vad som budgeterats vilket ger ett underskott på -8,5 mkr. 

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag har ökat jämfört med budget vilket ger ett överskott 
på +40,7 mkr varav 26,3 mkr avser tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar. 
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11.2 Investeringsredovisning 
Investeringar redovisas i nedanstående tabell. De investeringsprojekt vars budget överstiger tio prisbasbelopp 
specificeras nedan. 

2016 års investeringsbudget uppgår till 44,8 miljoner kronor (mkr). Investeringar har genomförts till ett belopp av 
26,4 mkr. Budgetavvikelse uppgår till +18,4 mkr. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Bokslut Budget Avvikelse 
budget 

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 

Kommunstyrelsen 8,9 18,0 9,1 

Kommunstyrelsen - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 0,2 0,4 0,2 

Barn- och utbildningsnämnden 2,7 3,5 0,8 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 13,0 20,7 7,7 

Vård- och omsorgsnämnden 1,6 2,2 0,6 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 

Total bruttoinvestering 26,4 44,8 18,4 

Investeringsbidrag -0,6  0,6 

Anslutningsavgifter 0,0  0,0 

Total nettoinvestering 25,8 44,8 19,0 

Försäljning mark, byggnader och tekniska anläggningar -4,0   

Försäljning maskiner och inventarier 0,0   

Anskaffning fastigheter 0,0   

Total investeringsredovisning 21,8   

Under 2016 har följande fastigheter sålts: 

 Cedern 10 (Stadshuset) 
 Åmåls Nygård 1:32 (kommunförrådet) 
 Åmål Stora Berga 1:56 (Vänersvik) 
 Gamla Badhuset 1 
 Del av fastigheten Höganäs 1:1 
 Åmål 4:16 
 Tuppen 2 
 Edsleskogs prästgård 4:5 
 Åmåls Nygård 1:67 
 Fröskog stom 1:61 
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Investeringsprojekt överstigande tio prisbasbelopp 
De investeringsprojekt vars budget överstiger tio prisbasbelopp specificeras nedan. 

Belopp i miljoner kronor 
(mkr) Bokslut Budget Avvikelse 

budget Kommentar 

Kommunstyrelsen     

Terrängbil med släp 0,7 0,7 0,0 Investeringen avser ombyggnad av 
terrängbil. 

Tekniskt stöd, ledningsplats 0,2 0,6 0,4 En önskan om överföring av 
kvarstående medel till budgetår 
2017 har lämnats. 

Fiberutbyggnad glesbygd 0,0 1,5 1,5 En önskan om överföring av 
kvarstående medel till budgetår 
2017 har lämnats. 

IT-investeringar 
fiberutbyggnad 

0,0 1,5 1,5 En önskan om överföring av 
kvarstående medel till budgetår 
2017 har lämnats. 

Ombyggnad av höjdfordon 0,0 2,3 2,3 En önskan om överföring av 
kvarstående medel till budgetår 
2017 har lämnats. 

IT-investeringar,  
grundskola 

1,1 1,2 0,1  

IT-investeringar, 
gymnasieskola 

1,0 1,2 0,2 En önskan om överföring av 
kvarstående medel till budgetår 
2017 har lämnats. 

Bandtäckning, Berget 2 2,6 3,0 0,4 En önskan om överföring av 
kvarstående medel till budgetår 
2017 har lämnats. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

    

Skolmöbler, grundskola 0,4 0,6 0,2 Skolmöbler har anskaffats i den 
omfattning behov har förekommit 
med anledning av ökat antal elever 
samt uttjänta möbler. 

Teknik- och fritidsnämnden 
i Säffle och Åmål 

    

Gamla staden - Plantaget 2,1 2,0 -0,1 Det redovisade underskottet täcks 
av överskott på investerings-
projektet för nya bowlingmaskiner. 

Återställning efter 
fiberarbeten 

1,5 1,5 0,0 Omläggning av asfalt på trottoarer 
och gångbaneutrymmen har utförts 
i samband med återställning efter 
fibergrävningar. 
 

Skalskydd Åmål med 
ytterområden 

0,2 0,5 0,3 Låsbara filter på luftarrör till låg- 
och högreservoarer har monterats. 
Stängsel har installerats kring 
Åmåls vattentorn. En önskan om 
överföring av kvarstående medel 
till budgetår 2017 har lämnat för 
byten till säkerhetsklassade dörrar, 
portar och fönster samt nya 
larmsystem. 
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Belopp i miljoner kronor 
(mkr) Bokslut Budget Avvikelse 

budget Kommentar 

Byte ledningsnät 2,7 3,9 1,2 En önskan om överföring av 
kvarstående medel till budgetår 
2017 har lämnats för att 
upprätthålla utbytestakten. 

Insatser för att förebygga 
översvämning inklusive 
dagvattenpumpstation 

0,0 1,5 1,5 Investeringen utgår på grund av 
tekniska svårigheter med 
projekteringen. 

 Ledningsarbeten Tösse 0,5 1,5 1,0 Kvarstående medel kommer att 
användas till omläggning av ledning 
från Tösse vattenverks samt för 
kompletterande åtgärder under 
2017 om beslut om tilläggsbudget 
fattas. 

Beläggningsarbete lågtrafik 0,9 1,1 0,2 Planerad toppbeläggning av gång- 
och cykelbana har flyttats fram på 
grund av fiberarbeten och utförs 
därför 2017. 

Trafiksäkerhets-
förbättringar 

0,4 0,5 0,1 Investeringsbudgeten har bland 
annat använts till närvarostyrt 
övergångsställe, 
tillgänglighetsanpassat 
övergångsställe, enkelt farthinder 
samt ny busshållplats. 

Nya bowlingmaskiner 0,7 1,5 0,8 Maskinerna är installerade och 
tagna i bruk. Del av överskott 
täcker det redovisade underskottet 
för Gamla staden - Plantaget. 

Beläggningsarbete 
högtrafik 

2,5 2,5 0,0  

Summa 17,5 29,1 11,6  
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12 Verksamhetsberättelser samt måluppfyllelse 

12.1 Inledning 
I nedanstående verksamhetsberättelser beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen för inriktningsmålen som styr 
respektive styrelse/nämnds verksamhet utifrån Vision 2020. 

Vision 2020 för Åmåls kommun, Sveriges mest gästvänliga stad, innehåller varumärkeslöfte och samlade styrkor i 
form av fyra spelplaner. Konkret utmynnar visionen även i fyra värdeord som beskriver personligheten i 
varumärket Åmål: 

 genuin 
 omtänksam 
 aktiv 
 modig. 

Inriktningsmålen har sin utgångspunkt i de strategiska utvecklingsområden och strategiska målen som 
kommunfullmäktige tog beslut om i april 2013. Resultatet beskrivs på följande sätt: 

 

12.2 Kommunstyrelsen 
Uppdrag 
Kommunstyrelsen ansvarar för strategiska frågor som rör hela kommunen och för den långsiktiga planeringen. 
Vidare är kommunstyrelsen kommunens ledningsorgan med övergripande ansvar för kommunens verksamheter 
och utveckling. Kommunstyrelsen har det direkta ansvaret för kommunens ekonomi och det övergripande 
ansvaret över kommunens fastighetsbolag och fiberbolag samt ska underrätta kommunfullmäktige om 
utvecklingen i de kommunalförbund där kommunen är medlem. 

Viktiga händelser 
Allmänt 

För att de politiska ambitionerna ska kunna genomföras i kommunen behövs styrning i form av mål och budget för 
de kommunala verksamheterna. Styrmodellen i kommunen kallas för visionsstyrningsmodellen. Det årshjul som 
införts under hösten 2015 har fortsatt gälla för budgetprocessen under 2016. Årshjulet skapar en tydlighet och en 
styrning av kommunen i stort och dess verksamheter. 

Demokrati och delaktighet 

Medborgardialoger genomfördes under våren i syfte att få ta del av idéer och tankar kring utvecklingen av 
Plantaget, Gamla staden och Kungsberget. 

Digital utveckling 

Den digitala utvecklingen går snabbt och IT-utrustning, programvaror samt anslutningsmöjligheter förändras hela 
tiden. Krav ställs på att skapa bra e-tjänster för kommuninvånarna. Utbyggnaden av IT-infrastrukturen är en 
förutsättning för att kunna delta i samhället. IT-kompetensen behöver stärkas för att uppnå digital delaktighet för 
alla. Inom kommunstyrelseförvaltningen märks detta bland annat genom att erbjuda seniorsurf. E-tjänstgruppen 
har skapat och tillhandahållit en ny e-tjänst per månad under 2016. Inom kostenheten har det införts ett system 
för webbhandel för beställning av livsmedel och måltider. Detta har fått ett positivt mottagande. 
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Attraktiv arbetsgivare 

Personalens hälsa har förbättrats och sjukfrånvaron minskar. Detta har skett bland annat genom 
rehabiliteringsinsatser och arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. En kommunövergripande 
introduktion genomförs för nyanställda i kommunen som har blivit mycket uppskattad. Vidare arbetar 
personalenheten med att utveckla formerna för att bibehålla och utveckla medarbetare samt med att attrahera 
nya medarbetare. Projektet "Rätt till heltid - möjlighet till deltid" riktar sig till tillsvidareanställda medarbetare på 
enheterna Solsäter och LSS Södra. Antalet heltidstjänster har ökat under året från 31 % till 39 %. 

Kultur och turism 

Åmåls kommun har slutit avtal med en entreprenör för Örnäs camping. Hyresavtalet trädde i kraft under våren 
2016 och löper på fem år. 

En kulturplan för 2016-2018 är antagen. Den bottnar i det kulturpolitiska programmet "Att lyfta blicken". 
Kulturplanen anger färdriktning, synsätt och kulturpolitiska mål för kommunen. 

För att stärka besöksnäringen, dess entreprenörer och samtidigt marknadsföra Vänern som ett turistmål erbjöds 
båttrafik mellan Åmål och Säffle under fem veckor i juli och augusti där kommunerna samverkade. Vid 
uppföljningen kan det konstateras att båtturerna nyttjats, men att det finns en potential att marknadsföra 
båtturerna mer som därmed kan nyttjas av fler resenärer. 

Som ett led i turismutvecklingen av Åmål som besöksmål genomfördes sommarevenemanget Hamnkalaset. 
Familjeevenemanget, i samarbete med föreningar och näringsliv, bedömdes vid uppföljningen som lyckad och en 
fortsättning planeras. 

Ekonomi 

En finanspolicy är antagen. Den ska utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella 
hanteringen inom Åmåls kommun. Policyn ska styra medelsförvaltning för såväl den löpande finansiella 
verksamheten som den finansiella upplåningen. 

Miljö 

Åmåls kommun har blivit diplomerad som Fairtrade City. 

Beslut togs att inrätta det kommunala naturreservatet Stora och Lilla Bräcke i Ånimskog. Det invigdes under 
högtidliga former den 11 juni 2016. 

Internationellt samarbete 

Åmåls kommun tillsammans med Europa Direkt Fyrbodal och Europeiska kommissionen har arrangerat ett 
seminarium om EU:s investeringsplan. Detta seminarium blev av EU-kommissionen valt till mars månads bästa 
aktivitet, "best practice of the month", bland 517 kontor i Europa. 

Ytterligare en stipendiat har fått åka till staden De Pere, Wisconsin, USA, för att studera på skola. 

Samverkan 

Processen kring organisation och arbetssätt för Dalslandskommunernas Kommunalförbund avseende framtida 
medlemskap resulterade i beslut av kommunfullmäktige i december 2015 att begära utträde från och med  
1 januari 2017. Kommunen ställer sig positiv till fortsatt samverkan via avtal inom vissa områden. 

Under våren har en översyn påbörjats av Fyrbodals Kommunalförbund. Under hösten har förbundsdirektören och 
kommunchefer arbetat med översynen. I förslaget på prioriterade uppgifter inom kommunalförbundet föreslås 
bland annat infrastruktur/kollektivtrafik och välfärdsfrågorna, det vill säga hälsa, sjukvård och socialtjänst. 
Målsättningen är att beslut om kommunalförbundets uppdrag och/eller finansiering ska fattas i juni 2017. 

Trygghet 

Ett nytt handlingsprogram för det förebyggande och skadeavhjälpande arbetet för räddningstjänsten enligt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) är antaget för mandatperioden 2015-2018. 

Åmåls kommun var medsökande till Åmål Handel angående införande av utökat geografiskt område som omfattas 
av lagen om ordningsvakt (LOV). 
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Kommunala bolag 

Dalslandsgemensamt ägardirektiv för Dalslands Turist AB har skrivits och beslutats. 

Stadsnät i Åmål AB, har under året anslutit ett stort antal privatpersoner, föreningar och företag till stadsnätets 
tjänster. 

Åmåls Kommunfastigheter AB arbetar bland annat med ett större uppdrag avseende "Skola för förskoleklass-
årskurs 6 i centralorten". 

Mål- och resultatuppföljning 

Strategiska utvecklingsområden: 
Barn och unga 

Strategiska mål: 
Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls skolor ska vara kända för sin höga kvalitet.  Samverkan är inledd mellan musikskolan och 
Karlbergsgymnasiet med målet att genomföra en 
gemensam tjänstefördelning inför läsåret 2017/2018. 
 

Ungdomar ska under sin skolgång ges förutsättningar till 
en bra övergång in i arbetslivet och stimuleras till 
utveckling av de kompetenser som leder till 
entreprenörskap. 

 Arbetet med framtagandet av en barnkulturplan pågår 
enligt tidplan. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Åldrande med livskvalitet 

Strategiska mål: 
Värdigt åldrande med god livskvalitet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Människor utanför yrkeslivet ska ges möjlighet att vara 
aktiva och delaktiga i samhällslivet. De ska kunna leva ett 
gott, hälsosamt, självständigt och tryggt liv, med tillgång 
till samhällets utbud och en god omsorg. 

 Infrastrukturen är byggd på Åmålsgården, Ekbacken, 
Solsäter och Illern avseende seniorsurf. Information till 
medarbetare om hur gästaccessen kan användas av 
boende och besökare kommer att ske i nära tid. 
 

Strategiska utvecklingsområden: 
Arbete och näringsliv 

Strategiska mål: 
Fler människor i arbete 
Inriktningsmål  Kommentar 

Förvärvsarbete är en viktig grund för människors identitet 
och social liv och för de flesta människor den huvudsakliga 
källan till försörjning. Hänsyn ska tas till människors olika 
förutsättningar. Kommunen ska arbeta för en väl 
fungerande arbetsmarknad med hög sysselsättning. 

  

Åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten måste 
särskilt prioriteras. 

 Målsättningen har varit att skapa en mötesplats för 
målgrupp 18-30 år med fokus på idéutveckling och 
entreprenörskap. Försöksverksamheten inom Makerspace 
har från 2016 övergått i ett samarbete med Fryshuset 
Stockholm, Young Innovation Hub, under integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
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Inriktningsmål  Kommentar 

Kommunen ska skapa förutsättningar för och ge service till 
näringslivet. För att möta framtida behov och 
utvecklingstendenser, måste stor flexibilitet och god 
omvärldsorientering, både nationellt och internationellt, 
prägla detta arbete. 

 Tillväxtenheten har uppfyllt sitt mål att genomföra 47 
företagsbesök varav 17 är genomförda tillsammans med 
politiska företrädare. Vidare har enheten uppnått sitt mål 
att skicka ut 10 nyhetsbrev. Nyhetsbrev skickas ut till ett 
mycket stort och brett nätverk och är ett bra verktyg för 
spridning av information till näringslivet. 
 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och fritid 

Strategiska mål: 
Åmål - det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls kommun, med ambitionen att vara Sveriges mest 
gästvänliga stad, ska vara det självklara turistmålet i 
Vänerlandskapen. 

 Som ett led i måluppfyllelse har fiberbyggnationen till 
järnvägsstationen, kulturtorget, gästhamnen och Örnäs 
camping slutförts under sommaren. Ett behörighetssystem 
och utrustning för att erbjuda anslutning till kommunalt 
WiFi har installerats i september. 
 
Medborgardialog genomfördes i april månad avseende 
utvecklingen av Plantaget och Gamla staden. 
 
Ett nytt evenemang genomfördes under sommaren -
 Hamnkalaset. 
 

Kommunen ska vara ledande inom kulturområdet och 
berika fritiden för både invånare och besökare. 

 För att höja livskvaliteten arbetar kommunen för att ge 
kunskap och inspiration till invånarna. Under året har 
allmänhet, föräldrar och idrottsföreningar kunnat gå på 
gratis föreläsningar om bland annat kost, stresshantering 
och välmående. Detta inom ramen för folkhälsoarbetet. 
 

I kommunen ska finnas god tillgång till fritidsaktiviteter i 
samverkan med föreningslivet. 

 Arrangörsutveckling ingår i utredningen Kreativ Kultur -
 Åmåls kommuns stöd till ideell kulturverksamhet. Färdigt 
förslag kommer att presenteras under 2017 enligt 
fastställd kulturplan 2016-2018. 
 

Strategiska utvecklingsområden: 
Samverkan och service 

Strategiska mål: 
En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra verksamheter 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls kommun ska bedriva en effektiv verksamhet med 
hög kvalitet med ett vänligt, hjälpsamt och professionellt 
bemötande med målet att nå social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 

 Samtliga chefer inom förvaltningen har haft en gemensam 
fråga i medarbetarsamtalet till alla medarbetare. Frågan 
har handlat om kommunens vision om gästvänlighet. 
Detta är ett viktigt led i att säkerställa att vi arbetar i 
enlighet med visionen. 
 

Helpdesk med tydliga rutiner för beställning och support 
till våra verksamheter är uppsatt och kundansvar utdelat. 
 

Personal- och löneenheten har varit representerad på 
jobbmässor, genomfört kommunövergripande 
introduktioner samt återkopplat resultat från 
medarbetarundersökningen till verksamheterna. 
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Inriktningsmål  Kommentar 

Under året har ekonomienheten tagit fram rutiner för till 
exempel hantering av reseförskott och budgetprocess. 
 

Räddningstjänsten har besökt förskoleklasser och delat ut 
reflexer som ett led i sitt förebyggande arbete. 
 

För att ge bästa möjliga service och kvalitet till invånare 
och besökare, och få ett optimalt resursutnyttjande, 
måste samverkan så långt möjligt ske mellan berörda 
aktörer, både inom kommunen men också med andra 
aktörer. 

 Dalslandsgemensamt ägardirektiv för Dalslands Turist AB 
har skrivits och beslutats. 
 

Inom kostenheten har man infört webbhandel för 
vårdavdelningar för beställning av livsmedel och måltider. 
Detta har fått ett positivt mottagande. 
 

Verksamheten ska bedrivas utifrån invånarnas behov så 
effektivt som möjligt med syfte att frigöra resurser för att 
bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten. 

 Personalens hälsa har förbättrats och vi ser ett trendbrott 
då sjukfrånvaron minskar. Detta sker bland annat genom 
rehabiliteringsinsatser och arbetsmiljöutbildningar för 
chefer och skyddsombud. Vidare har en rehabkoordinator 
anställts för att öka insatserna på området. 
 

Samtliga enheter inom förvaltningen har visat god 
följsamhet i relation till budget. 
 

Kommunens hemsida har uppdaterats bland annat 
beträffande plan- och byggfrågor. 
 

Invånare i Åmåls kommun ska ha tillgång till teknisk 
service av hög kvalitet. 

 Identifiering mot e-tjänster med Mobilt BankID är klar. Ett 
behörighetssystem för detta är installerat i vår miljö och är 
kopplat mot Mobilt BankID. 
 

Under 2016 har en e-tjänstgrupp organiserats. För att 
koppla verksamhetsutveckling till byggande av e-
tjänsterna består e-tjänstgruppen av medarbetare från 
kommunens olika verksamhetområden. Gruppen ger 
förslag på nya e-tjänster, prioriterar arbetsordningen och 
bygger e-tjänster. Nästa steg är att utveckla e-tjänster 
med Mobilt BankID. 
 

Fortsatt digitalisering av nämndadministration via 
diariesystem och läsplattor fortgår enligt handlingsplan. 

Alla människor föds med olika förutsättningar bland annat 
beroende på den omgivande miljön. Det bör inte finnas 
några skillnader i kommunen beroende på var man bor. 

  

Arbeta för utvecklandet av och i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagna styrdokument. 

  

Strategiska utvecklingsområden: 
Kommunens roll i omvärlden 

Strategiska mål: 
Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen 
Inriktningsmål  Kommentar 

Människor och organisationer blir allt mer beroende av 
utvecklingen i vår omvärld, både nationellt och 
internationellt. Möjligheten till snabb kommunikation 
mellan människor i hela världen tenderar att bli gränslös. 
För kommunens utveckling är det därför viktigt att hålla 
sig á jour med samhällsutvecklingen, såväl nationellt som 
internationellt. Nätverksbyggande är av allt större 
betydelse. 
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Inriktningsmål  Kommentar 

Utbyte med andra länder och kulturer ökar förståelsen för 
människors villkor. Detta ger viktig kunskap som ska 
användas inte minst i skolorna för bland annat 
språkinlärning. 

 Under året har Europa Direkt Fyrbodal som EU-
informationskontor arrangerat samt medverkat i 
evenemang med EU- samt internationell anknytning. 
Kontoret har under 2016 nått ut till över 2 600 personer 
och arrangerat eller medverkat i 26 evenemang. 
 

Via kommunens internationella utbytesstipendium ger 
Åmåls kommun ungdomar möjligheter till internationell 
rörlighet och chansen att utvecklas som personer samt 
utöka sitt CV. Under 2016 har en elev erhållit ett 
stipendium och rest till kommunens vänort De Pere i USA 
för att studera. Fyra elever har tilldelats stipendier och 
deltagit vid sommarprogram i Spanien, Italien och 
Tyskland. 

Det är viktigt att kontakter skapas som kan leda till 
näringslivsutveckling i olika former. 

  

Det internationella arbetet ska engagera inte bara 
kommunala verksamheter, utan också invånare, 
föreningsliv och näringsliv. 

  

Kommunen ska aktivt ta del av EU:s program och 
kontaktnät. Finansiering via EU ska användas optimalt. 

  

Flera av kommunens utvecklingsbehov finansieras med 
stöd av olika EU-program eller andra projektpengar. 

  

Strategiska utvecklingsområden: 
Klimat och miljö 

Strategiska mål: 
Vi planerar för ett hållbart samhälle 
Inriktningsmål  Kommentar 

Alla verksamheter ska planeras och bedrivas utifrån ett 
hållbart ekologiskt, miljö- och energiperspektiv. 

 Under 2016 har arbetet med att införa digitala handlingar 
till styrelse/nämnder fortsatt. Det innebär att politiker i 
vård- och omsorgsförvaltningen från och med maj 2016 
får alla underlag på läsplatta. Den digitala hanteringen 
minskar mängden papper som skrivs ut. Eftersom 
handlingarna inte längre skickas med post hem till 
politikerna minskar även antal kuvert och utskick med 
vanlig postgång. Arbetet med att införa digitala handlingar 
fortsätter enligt plan under 2017 och beräknas vara 
genomförd även för barn- och utbildningsnämnden och 
för kommunfullmäktige i början av året. 
 

Arbetet med att minska pappersåtgången genom en 
digital hantering av allt budgetmaterial som påbörjades år 
2015 har slutförts år 2016 i och med framtagandet av 
budget 2017. 
 

För närvarande har ca 40 % av kommunens enskilda 
avlopp inventerats och bedömts. Målet löper till 2025. 
 

Inköp av ekologiska livsmedel har ökat från 17,5 % år 2015 
till 21,6 % år 2016, beräknat på totala kostnaden för 
inköpta livsmedel 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Samhällsbyggande 

Strategiska mål: 
En infrastruktur och samhällsplanering som främjar kommunens utveckling 
Inriktningsmål  Kommentar 

För Åmåls utveckling är utbyggnad av en god infrastruktur 
med bra vägar, järnväg, sjöfart och elektronisk 
infrastruktur som fiberutbyggnad, av största betydelse. 

 För att upprätthålla och utveckla rådande 
kollektivtrafikslag hålls återkommande dialogmöten med 
bland annat Västtrafik, Västra Götalandsregionen, 
Fyrbodals Kommunalförbund, Transportstyrelsen och 
grannkommuner. 

Kommunens läge vid Vänern och andra vattendrag samt 
natursköna omgivningar, ska användas för rekreation och 
utveckling av sjönära och andra attraktiva boenden. 
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12.3 Kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Uppdrag 
Förvaltningens uppdrag 

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta för att sänka arbetslösheten och minska kostnaderna 
för försörjningsstöd. Berörda personer ska i högre omfattning än nu slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden. 
Samtliga kommunens aktiviteter och projekt inom det arbetsmarknadspolitiska området ska hanteras av 
integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förvaltningens verksamhetsområden är: 

 Vuxenutbildning, svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar 
och annan eftergymnasial utbildning. Ansvaret innefattar även ansvar för studie- och yrkesvägledning för 
vuxna. 

 Insatser och all samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 
 Samordningsansvar för kommunens flyktingmottagning. 
 Samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
 Myndighetsutövning, budget och hantering av ekonomiskt bistånd samt budget- och skuldrådgivning. 
 Kommunens hem för vård eller boende (HVB-hem) avseende både ensamkommande ungdomar med 

uppehållstillstånd och de som är i asylprocessen. 
 Etableringssamordning enligt lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). 
 Övergripande frågor avseende Åmåls kommuns flyktingmottagande och integration. 

Viktiga händelser 
Året som gått 

År 2016 har verksamhetsmässigt präglats av migrationssituationen, växande arbetslöshet och den ökande 
tudelningen på den lokala arbetsmarknaden samt osäkra migrationsprognoser under första halvan av året. 

Åmåls kommun hade per december 2016 sammanlagt tagit emot 520 personer med uppehållstillstånd samt 262 
individer som är asylsökande. Andelen arbetslösa uppgick samma månad till 15,2 % vilket är högst i Västra 
Götaland. Åmåls kommun är således en av kommunerna i landet som tagit emot flest nyanlända per capita 
samtidigt som kommunen är en av de med högst arbetslöshet i riket. Vid granskning av de arbetslösa 
målgruppernas sammansättning ser man att allt fler utrikesfödda står utanför arbetsmarknaden samtidigt som allt 
färre svenskfödda är arbetslösa. Detta gäller både ungdomar och äldre. De snabbt ändrade förutsättningarna beror 
i mycket hög grad på det höga antalet inflyttade nyanlända som är i etablering. 

Dessa volymer och förutsättningar har i hög grad påverkat förvaltningens verksamheter, insatser och 
prioriteringar: 

Enheten för ensamkommande ungdomar 

I förvaltningens boenden för ensamkommande ungdomar bodde per december 2016 sammanlagt 29 ungdomar 
varav 21 asylsökande och 8 med uppehållstillstånd. Motsvarande antal i januari 2016, när situationen var som 
mest akut, var sammanlagt 45 ungdomar varav 28 asylsökande och 17 med uppehållstillstånd vilket pressade 
verksamhetens gränser såväl lokal- som personalmässigt. Antalet sjönk stadigt under årets andra hälft som ett 
resultat av ändrade regelverk. Verksamheten stabiliserades under hösten och kunde återuppta sitt struktur- och 
kvalitetsarbete. Ny enhetschef rekryterades och påbörjade sitt arbete i oktober 2016. 

Enheten för vuxnas lärande 

Rekordhögt antal elever och stora satsningar på yrkesutbildningar: 561 elever totalt vilket motsvarar 381 
heltidsstudieplatser varav 346 elever (274 heltidsstudieplatser) på grundläggande- och gymnasiekurser samt 215 
elever på SFI (107 helårsstudieplatser) i snitt under året. Kraftig ökning av antalet antagna elever till banteknik- och 
undersköterskeutbildning genom start av kursstarter på hösten: 26 elever antagna till banteknik (10 elever under 
2015) och 51 antagna till undersköterskeutbildningen (20 elever 2015). Stora utmaningar med lokaler som inte är 
planerade för nuvarande elevvolymer. Vuxenutbildningen tillhandahåller även samhällsorientering för nyanlända. 
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Enheten för arbete och försörjning 

Enheten har under 2016 delats in i två enheter: enheten för arbete och etablering samt enheten för utveckling och 
samhällsuppdrag. Tidigare enhetschef avslutade sin tjänst och tillförordnad enhetschef tillsattes på enheten för 
arbete och etablering. Ny enhetschef rekryterades till enheten för utveckling och samhällsuppdrag och påbörjade 
sitt arbete i oktober 2016. Verksamheterna - främst Jobbcentrum, ekonomiskt bistånd och etableringssamordning 
- påverkades i hög grad av det växande antalet nyanlända. Bland annat handlades och betalades cirka 3 000 tkr ut i 
försörjningsstöd på grund av att etableringsplaner ej varit färdigställda på Arbetsförmedlingen. I oktober 2016 
skedde även en samlokalisering av Jobbcentrum, ekonomiskt bistånd, etableringsteam, utsluss, konsument- och 
skuldrådgivning och administration i syfte att öka och effektivisera internsamverkan kring individärenden och 
därigenom öka självförsörjningsresultaten. 

Under 2016 har mycket fokus på förvaltningen fortsatt ägnats åt effektivitet, kulturarbete, kvalitet, 
målmedvetenhet och ledarskap/medarbetarskap samt inte minst planering och uppbyggande av nya 
verksamheter. Detta märks i måluppfyllelsen främst utifrån följande parametrar: 

 högt antal Åmålsbor som är inskrivna i våra verksamheter kommer i egen försörjning 
 ekonomiskt bistånd ligger under budgeterad kostnad 
 förvaltningen har mött och överträffat de flesta verksamhetsmål (se nyckeltal för mer information om 

respektive mål- och verksamhetsområde) 
 ekonomi i balans - förvaltningens samlade kostnader rymdes inom budget.  

 Aktiviteter och insatser som bidrar till måluppfyllelsen: 

 Projektet "Ett Åmål för alla", finansierat av Länsstyrelsens projektmedel, har engagerat utlandsfödda 
kvinnor med syfte att främja gruppens integration i lokalsamhället. Insatserna har lett till goda resultat som 
bland annat uppmärksammats av både lokalpress och Expressen. Ett av de tydliga resultaten är att två av 
kvinnorna, med hjälp av projektledaren, startade eget företag och gick till självförsörjning. De driver numera 
en matvagn som står placerad på torget.   

 Insatsen "WorkPlace Åmål" har varit under planering och uppbyggnad under våren. Syftet är att nyanlända 
ska matchas mot kommunala arbetsplatser utifrån sina kompetenser och erhålla en personlig 
mentor/handledare. Styrgruppen består av representanter för de olika förvaltningarna samt 
Arbetsförmedlingen. Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen är initiativtagare till insatsen men den 
genomförs koncernövergripande vilket är en stor styrka. Cirka tio nyanlända har matchats och placerats på 
arbetsplatserna och antalet ökar stadigt. Alla handledare har fått utbildning i handledning och MI 
(motiverande samtal). Extratjänster tillämpas där det är möjligt istället för praktikplatser. 

 Banteknikerutbildningen påbörjade ytterligare en studiestart vilket har ökat antalet antagna till 26 elever år 
2016, en ökning med 16 platser jämfört med år 2015. Samtliga elever som examinerades under året fick 
arbete (10 av 10). Utbildningen har vidareutvecklats till att vara ännu mer kopplad till branschen, delvis 
genom att kursen genomförs av två nya lärare - en före detta elev som har arbetat ute på fältet och en 
medarbetare med mångårig yrkesvana inom området. Detta säkerställer elevernas kompetens och 
attraktionskraft hos arbetsgivarna och ger, inte minst, bättre möjligheter till APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
och anställningar. 

 Fem traineejobb startades 2016 genom god samverkan mellan Jobbcentrum och vuxenutbildningen. Fler 
starter är på gång. 

 Undersköterskeutbildningen påbörjade ytterligare en studiestart vilket har ökat antalet antagna elever till 
51, en ökning med 31 platser jämfört med året före. Samtliga 22 elever som examinerades under året fick 
arbete vilket vittnar om att utökningen av platser är lämplig.  

 Jobbcentrum, ekonomiskt bistånd, utsluss, etableringsteam, konsument- och skuldrådgivning samt 
administration samlokaliserades i gemensamma lokaler oktober 2016. Syftet är att ytterligare effektivisera 
internsamverkan och främja helhetsperspektiv gällande klientärenden och därigenom öka 
självförsörjningsresultaten ytterligare. 

 Vid inspektionerna av IVO (inspektionen för vård och omsorg) på förvaltningens boenden lämnades inga 
krav på åtgärder från myndigheten vilket bekräftar god verksamhetskvalitet. 

 Förvaltningens samarbete med Fryshuset Stockholm, Young Innovation Hub (YIH), har inletts operativt och 
börjar allt mer ta form. Verksamhetens syfte är att främja ungdomars entreprenöriella förmågor genom att 
bistå dem med förverkligande av projekt och/eller affärsidéer. Under våren har planering skett tillsammans 
med representanter för ungdomar, kommunala verksamheter, näringsliv och Fryshuset Stockholm. En 
inredningsarkitekt ritade upp lokalen utan kostnad i samråd med ungdomarna. Lokalen var färdigrenoverad 
i slutet av september och invigning skedde den 27 oktober. Länsförsäkringar har valt att bistå verksamheten 
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med 50 tkr som oavkortat ska gå till ungdomarnas projekt. 
 SFI på kvällstid startades i september 2016 för att ytterligare tillgängliggöra utbildningen för de elever som 

arbetar/praktiserar eller av andra skäl ej kan läsa på dagarna. 
 Starta-eget-kurs startades på vuxenutbildningen för att uppmuntra entreprenörskap och bidra till att öka 

självförsörjningsfrekvensen. 
 Satsningen på en egen arbetsterapeut för att stärka rehabiliteringskedjan har visat sig vara god. Förutom att 

individer stegförflyttats snabbare i verksamheterna har elva personer som varit inskrivna på 
försörjningsstöd erhållit aktivitets-/sjukersättning under perioden som ett resultat av genomförda insatser 
och utredningar. 

 Utmaningar 

Tilltagande tudelning av arbetsmarknaden 

Trots högkonjunktur och dess positiva effekter i riket ses lokalt en allt mer oroande trend som tyvärr håller i sig 
över tid: andelen svenskfödda arbetslösa minskar kontinuerligt i kommunen samtidigt som andelen utrikesfödda 
arbetslösa ökar i snabb takt. Den snabba utvecklingen är till största del baserad på ökat antal nyanlända i 
etablering och kan på sikt leda till ökade klyftor och innebära allvarliga sociala konsekvenser för såväl individen 
som samhället.  Utifrån statistiken kan man konstatera att landsbygdskommuner med högt mottagande riskerar 
att få den problematik som tidigare enbart präglade större städer, samtidigt som de flesta större städer idag de 
facto visar på bättre jämförbar förvärvsstatistik då arbetsmarknaden där är mer dynamisk och växer i högre grad, i 
synnerhet tjänstemarknaden där de flesta ingångsjobben finns. 

Arbetslöshet i Åmål fördelat på svenskfödda och utlandsfödda januari 2014 - december 2016  
(källa; Arbetsförmedlingens statistik, januari 2017): 

 
Arbetslöshet i riket 7,6 % (utrikesfödda 22,8 %), i Västra Götaland län 6,9 % (21,4%) och i Åmål 15,2 % (52,7 %) 

Kommunens egna arbetsmarknadsinsatser och verksamheter är effektfulla på det sättet att vi kan avhjälpa en del 
av problematiken och följderna. Däremot är det långt ifrån tillräckligt för att lösa problemet i sin helhet då 
utmaningen är av strukturell och nationell karaktär. Förvaltningen skulle gärna se nationella satsningar och 
budgetmedel avsatta till glesbygden för detta ändamål, där kommunen är en tydligare aktör även när det gäller 
arbetsmarknadsinsatser ur ett nationellt perspektiv, till exempel genom omfördelning av medel som redan satsats 
på arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett annat alternativ är att kommunen i allt större grad övertar det statliga 
arbetsmarknadspolitiska uppdraget med egen finansiering. Detta ökar kostnaderna avsevärt samtidigt som 
kommunen riskerar stå med mycket höga utanförskapskostnader om de arbetsmarknadspolitiska insatserna är för 
få och/eller inadekvata. 
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Ökande oro och stress hos asylsökande ensamkommande ungdomar 

Situationen på boenden för ensamkommande ungdomar har stabiliserats efter den stora flyktingströmmen och 
enheten kan allt mer ägna sig åt planerings- och kvalitetsarbete efter att enbart fått utföra krishantering. En del 
ungdomar i asylprocessen blir allt mer stressade och utåtagerande på grund av att väntan på besked är lång. Detta 
även vid ett positivt besked då de erhåller tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) i stället för permanenta (PUT). Detta 
påverkar verksamheten och enheten för ensamkommande ungdomar arbetar med att kunna erbjuda 
meningsfullhet trots den situation som ungdomarna upplever och befinner sig i. 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har nationellt ansvar för arbetsmarknadspolitiska insatser och är en av de absolut viktigaste 
samverkanspartners såväl strategiskt som operativt. Den lokala samverkan präglas av ömsesidig respekt, förståelse 
och tillgänglighet och den upplevs som god. Däremot finns negativa effekter vad gäller kontinuitet, resultat och 
uppföljning som orsakats av ett flertal chefsbyten under kort tid samtidigt som det upplevs att även handläggarna 
omsätts relativt snabbt. Detta är en faktor som upplevs ha en negativ inverkan på resultat inom det 
arbetsmarknadspolitiska området i kommunen. 

Migration och flyktingmottagande 

Åmåls kommun har tagit emot många nyanlända på kort tid. Detta märks i förvaltningens samtliga verksamheter. 
Efter de senaste lagändringarna har dock inflödet av asylsökande minskat drastiskt vilket märks på nyinskrivningar 
av ensamkommande. Samtidigt finns det över 130 000 individer i det svenska mottagningssystemet varav mer än 
två tredjedelar beräknas erhålla tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Förvaltningen följer utvecklingen noggrant och 
samverkar med berörda aktörer såsom Migrationsverket, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. 

Förvaltningen har haft svårigheter med att hitta bostad åt de personer som anvisats till Åmål enligt det nya 
regelverket som infördes 2016. Alla boendeformer som stått till förfogande, allt från tillfälliga placeringar på 
camping till egna lägenheter, har använts. I detta avseende prioriteras barnfamiljer. Stora utmaningar väntas då 
både denna grupp och anhöriginvandringen ställer stora krav på verksamheterna utifrån gällande lagstiftning. 

Framåtsikt 

Förvaltningen håller sin kurs avseende satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser och tidig 
arbetsmarknadsintroduktion av nyanlända. Yrkesutbildningar som ger hög chans till arbete ska fortsätta utvecklas 
på vuxenutbildningen med utgångspunkt i de goda resultat och erfarenheter som varit hittills. Förvaltningen 
fortsätter bevaka den nationella och regionala situationen inom både migrations- och arbetsmarknadsområdet. 

Mål- och resultatuppföljning 

Strategiska utvecklingsområden: 
Barn och unga 

Strategiska mål: 
Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls internationella arbete och kontakter ska användas 
och integreras i de olika utbildningsformerna. 

 Ej tillämpbart utifrån förvaltningens uppdrag och 
målgrupper. 

Åmåls skolor ska vara kända för sin höga kvalitet.  Ej tillämpbart utifrån förvaltningens uppdrag och 
målgrupper. 

Ungdomar ska under sin skolgång ges förutsättningar till 
en bra övergång in i arbetslivet och stimuleras till 
utveckling av de kompetenser som leder till 
entreprenörskap. 

 Ej tillämpbart utifrån förvaltningens uppdrag och 
målgrupper. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Åldrande med livskvalitet 

Strategiska mål: 
Värdigt åldrande med god livskvalitet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Människor utanför yrkeslivet ska ges möjlighet att vara 
aktiva och delaktiga i samhällslivet. De ska kunna leva ett 
gott, hälsosamt, självständigt och tryggt liv, med tillgång 
till samhällets utbud och en god omsorg. 

 Samverket arbetar kontinuerligt med olika aktiviteter 
riktade till äldre kommuninvånare både genom samkväm 
på äldreboenden och genom fritidsaktiviteter och 
temaresor. 
Samverket är sedan 2016 organiserat under enheten för 
utveckling och samhällsuppdrag där en ny enhetschef är 
tillsatt med syfte att genom färre medarbetare per chef 
hitta sätt att effektivisera verksamheterna.  

En strävan bör vara att var och en så länge som möjligt ska 
ha förutsättning att påverka sin egen livssituation. 

 Ej tillämpbart utifrån förvaltningens uppdrag och 
målgrupper. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Arbete och näringsliv 

Strategiska mål: 
Fler människor i arbete 
Inriktningsmål  Kommentar 

Förvärvsarbete är en viktig grund för människors identitet 
och social liv och för de flesta människor den huvudsakliga 
källan till försörjning. Hänsyn ska tas till människors olika 
förutsättningar. Kommunen ska arbeta för en väl 
fungerande arbetsmarknad med hög sysselsättning. 

 Förvaltningens grunduppdrag är att, via de olika 
verksamhetsområdena, bidra till att fler individer kommer 
ut i egen försörjning. Alla förvaltningens verksamheter och 
insatser målsätts och mäts utifrån ett självförsörjnings-
perspektiv. Under 2016 har samtliga verksamhetsmål 
uppnåtts. Samtidigt växer utmaningen med den allt mer 
tudelade arbetsmarknaden i kommunen varför en ny lokal 
strategi behövs avseende statliga kontra kommunala 
ansvarsområden. Se nyckeltal för information om aktuell 
måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. 

Åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten måste 
särskilt prioriteras. 

 Lokal överenskommelse inom ramen för Delegationen för 
unga till arbete (DUA) har träffats med Arbetsförmed-
lingen. I denna har förvaltningen, tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och barn- och utbildningsförvalt-
ningen definierat gemensamma lokala strategier och 
prioriteringar för att på bästa sätt minska samt förebygga 
ungdomsarbetslöshet. Överenskommelsen revideras 
kontinuerligt vid behov. Traineejobb ingår i överens-
kommelsen där samverkansstrukturer och upplägg har 
färdigställts under våren. Under 2016 startades sju 
traineejobb och antalet bedöms växa under 2017. Utöver 
detta arbetar Jobbcentrum med målgruppen enligt 
uppdrag och plan. 

 Uppstart av Young Innovation Hub (YIH) i samarbete med 
Fryshuset Stockholm. Verksamhetens syfte är att 
uppmuntra och utveckla ungdomarnas entreprenöriella 
förmågor genom att bistå dem med förverkligande av sina 
idéer och projekt samt även tillhandahålla ett nätverk av 
innovatörer utifrån den specifika idén och/eller projektet 
som ungdomen vill genomföra. Under våren genomfördes 
förprojektering och planering av verksamheten till-
sammans med Fryshuset, en arkitektbyrå och represent-
anter för ungdomar, näringsliv och myndigheter i 
kommunen. Lokalerna färdigställdes i september. 
Invigning av verksamheten ägde rum i oktober och 
medförde stort lokalt och regionalt intresse för 
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Inriktningsmål  Kommentar 

verksamheten som delvis resulterade i en 
verksamhetsdonation på 50 000 kr från Länsförsäkringar. 

 Jobbcentrum tillhandahåller coachande och samordnande 
arbetsmarknadsinsatser och lägger särskilt fokus på unga 
arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden och 
löper risk för varaktigt utanförskap. Jobbcentrums 
representanter är en del av samverkansforumet ungvux-
centralen där de bidrar med individuellt anpassade 
arbetsmarknadsinsatser. 

Kommunen ska skapa förutsättningar för och ge service till 
näringslivet. För att möta framtida behov och 
utvecklingstendenser, måste stor flexibilitet och god 
omvärldsorientering, både nationellt och internationellt, 
prägla detta arbete. 

 Jobbcentrum tillhandahåller arbetssökande kandidater 
och är en kostnadsfri rekryteringspartner åt företagen i 
kommunen som även bistår med administration/ansökan i 
de fall kandidaten har rätt till statliga lönesubventioner. 
Arbetsmarknadssamordnarna på Jobbcentrum prioriterar 
samtal från det lokala näringslivet och är med kort varsel 
tillgängliga när företagen meddelar rekryteringsbehov. 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ha en central 
roll för att möta dagens och morgondagens behov av 
kompetensförsörjning och öka invånarnas möjlighet till 
anställning. Invånarna i Åmål ska ha tillgång till ett 
livslångt lärande som omfattar både formell utbildning, 
folkbildning och vardagslärande. 

 Kommunstyrelsen fattade beslut om permanentning av 
banteknikerutbildningen hösten 2015 och förvaltningen 
har genom vuxenutbildningen under våren arbetat aktivt 
med utveckling av utbildningen. Två nya lärare har 
anställts - en före detta elev som har erfarenhet av arbete 
ute på fältet samt en lärare med lång yrkeserfarenhet av 
arbetet och en mängd certifikat. Detta ger oss både 
hantverks- och konkurrensmässiga fördelar. 
I april 2016 påbörjade 10 elever utbildningen och samtliga 
10 erhöll ett arbete vid utbildningens slut i oktober. I 
oktober påbörjade 16 nya elever utbildningen. Antalet 
platser 2016 ökade således till 26 vilket är 16 fler än år 
2015. Ytterligare ökning kommer att ske under 2017. 

 Antalet examinerade elever i undersköterskeutbildningen 
har under 2016 ökat med cirka 20 % (22 elever jämfört 
med 18 elever för samma period 2015). Samtliga av de 22 
examinerade 2016 gick ut i arbete. Från och med 2017 
kommer antalet elevplatser att dubblas då vuxen-
utbildningen har påbörjat ytterligare en kursstart per år på 
hösten (23 elever påbörjade utbildning hösten 2016). 

 Planering för och uppstart av SFI-undervisning avseende 
alla nivåer (A, B, C, D) på kvällstid. En flexibel SFI-
undervisning med ökad tillgänglighet underlättar 
svenskainlärningen hos nyanlända invånare samtidigt som 
skolgången anpassas även efter de elever som har arbete 
eller praktik. Kvällsundervisningen påbörjades under 
september 2016 och har hittills visat sig vara en lyckad 
satsning som uppskattas av de elever som ej kan läsa på 
dagtid. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Samverkan och service 

Strategiska mål: 
En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra verksamheter 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls kommun ska bedriva en effektiv verksamhet med 
hög kvalitet med ett vänligt, hjälpsamt och professionellt 
bemötande med målet att nå social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 

 Majoriteten av verksamhetsmålen är uppfyllda, de mål 
som ej är uppfyllda ligger nära måluppfyllelsen med 
mindre avvikelser (se nyckeltal). 
 

Bilpoolen ligger högt på Kommunens Kvalitet i Korthets 
(KKiK) miljöranking 2016 vid jämförelse med andra 
kommuner - plats 36 av 204 (52 % av kommunens flotta är 
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Inriktningsmål  Kommentar 

miljöklassad jämfört med KKiK-medel som ligger på 33 %). 
 

Ett flertal aktiviteter genomförs på bilpoolen 2016 för att 
främja ekologisk hållbarhet (se kommentar under aktuellt 
inriktningsmål längre ned). 

För att ge bästa möjliga service och kvalitet till invånare 
och besökare, och få ett optimalt resursutnyttjande, 
måste samverkan så långt möjligt ske mellan berörda 
aktörer, både inom kommunen men också med andra 
aktörer. 

 Förvaltningen samverkar i en mängd externa forum utifrån 
förvaltningsuppdragets verksamhets- och 
ansvarsområden. 
 

Internt bedrivs nära samarbete med vård- och omsorgs-
förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
kommunstyrelsens förvaltning samt teknik- och 
fritidsförvaltningen i en mängd olika frågor. Ett exempel 
på lyckat internt samarbete är WorkPlace Åmål med syfte 
att få ut nyanlända på de kommunala arbetsplatserna och 
där alla förvaltningar aktivt deltar i arbetet och 
styrgruppen. 
 

Externt bedrivs samverkan med följande 
aktörer/organisationer: 

 Fyrbodals Kommunalförbund 
 Arbetsförmedlingen 
 Samordningsförbundet FINSAM 
 Försäkringskassan 
 Migrationsverket 
 Länsstyrelsen 
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Verksamheten ska bedrivas utifrån invånarnas behov så 
effektivt som möjligt med syfte att frigöra resurser för att 
bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten. 

 Omorganisation inleddes våren 2016 med syfte att kunna 
möta de kraftigt ökade verksamhetsvolymerna och 
samtidigt bibehålla och utveckla leveransen och kvaliteten 
utifrån uppdraget. Två nya enhetschefer har rekryterats 
under hösten 2016 och ytterligare tre enhetschefer 
beräknas vara på plats under våren 2017. Ny organisation 
beräknas stå färdig under 2017. 

Arbeta för utvecklandet av och i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagna styrdokument. 

 Under våren 2016 inleddes ett omfattande arbete 
gällande framtagande av nya riktlinjer och rutiner för 
ekonomiskt bistånd. De nya riktlinjerna färdigställdes i 
december 2016 och antogs av kommunstyrelsen i januari 
2017. Därefter påbörjades arbetet med rutinerna som 
beräknas vara klara under hösten 2017. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kommunens roll i omvärlden 

Strategiska mål: 
Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen 
Inriktningsmål  Kommentar 

Människor och organisationer blir allt mer beroende av 
utvecklingen i vår omvärld, både nationellt och 
internationellt. Möjligheten till snabb kommunikation 
mellan människor i hela världen tenderar att bli gränslös. 
För kommunens utveckling är det därför viktigt att hålla 
sig á jour med samhällsutvecklingen, såväl nationellt som 
internationellt. Nätverksbyggande är av allt större 
betydelse. 

 Förvaltningen samverkar i en mängd externa forum utifrån 
de olika verksamhetsområdena med följande 
aktörer/organisationer: 

 Fyrbodals Kommunalförbund 
 Arbetsförmedlingen 
 Samordningsförbundet FINSAM 
 Försäkringskassan 
 Migrationsverket 
 Länsstyrelsen 
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Enhetschefen för enheten för arbete och försörjning åkte 
under sommaren 2016 till USA för erfarenhets- och 
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Inriktningsmål  Kommentar 

kunskapsutbyte med företrädare för staden De Peer. 
Resan gjordes tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande och representanter från kommunstyrelsens 
förvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen. 

Det är viktigt att kontakter skapas som kan leda till 
näringslivsutveckling i olika former. 

 Jobbcentrum och vuxenutbildningen bidrar till 
näringslivsutveckling kontinuerligt genom sina 
grunduppdrag: 
 Jobbcentrum genom att snabbt och effektivt kunna 

tillhandahålla efterfrågad kompetens till företagen 
utifrån de målgrupper som är inskrivna (se resultat 
under nyckeltal). 

 Vuxenutbildningen genom att på ett flexibelt sätt och 
utan långa väntetider kunna kompetensutveckla 
invånare utifrån både lokalt, regionalt och nationellt 
arbetskraftsbehov (se resultat under nyckeltal). 

 

Arbetet med att anpassa verksamheterna utifrån 
arbetskraftsbehovet pågår kontinuerligt. 
 

Förvaltningen har önskat och efterfrågat att ingå i 
kommunens näringslivsråd då detta forum bedöms som 
viktigt utifrån såväl uppdraget som det aktuella 
målområdet.  

Kommunen ska aktivt ta del av EU:s program och 
kontaktnät. Finansiering via EU ska användas optimalt. 

 Förvaltningen har sedan 2015 varit engagerad i 
kommunens gemensamma uppdrag med SKL International 
med avsikt att stötta Mardins kommun i sydöstra Turkiet. 
Detta arbete har pausats 2016 på grund av interna 
politiska händelser i Turkiet. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Klimat och miljö 

Strategiska mål: 
Vi planerar för ett hållbart samhälle 
Inriktningsmål  Kommentar 

Alla verksamheter ska planeras och bedrivas utifrån ett 
hållbart ekologiskt, miljö- och energiperspektiv. 

  Kommunens bilpool är en av de miljövänligaste i 
kommunsverige (plats 36 av 204) enligt KKiK:s mätning 
2016. 

 Översyn av samtliga kemisk-tekniska produkter i 
tvätthallen för att få de miljövänligaste alternativen 
har utförts och nya rutiner har framtagits. 

 Under 2016 har en effektivisering av logistiken i 
biltvätten utförts. 

 Återkommande träffar med hemvårdens bilombud och 
enhetschefer har pågått under året. 

 Ny brunn och rening till tvätthallen är planerad och 
beställd. Dock har arbetet stannat upp på grund av att 
tillstånd från bygg- och miljönämnden ännu inte 
utfärdats. 

 Laddstolpar till elbilarna är installerade. 
 Nytt bokningssystem har upphandlats och kommer att 

sättas i drift 2017. 
 Bilpoolen har aktivt deltagit på såväl styrelsemöten om 

energi och klimat som informationsmöten inom 
miljöområdet. 

 Renoveringar i tvätthall och verkstad har under året 
pågått för att kunna säkerställa målen. 
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Övriga styrdokument 
Nationella styrdokument 

 Socialtjänstlagen (SOL) (2001:453) 
 Skollagen (2010:801) 
 Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 
 Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) 
 Socialstyrelsens föreskrifter, SOFS (2014:12) 

Nyckeltal 
Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Förvärvsarbete är en viktig grund 
för människors identitet och social 
liv och för de flesta människor den 
huvudsakliga källan till försörjning. 
Hänsyn ska tas till människors 
olika förutsättningar. Kommunen 
ska arbeta för en väl fungerande 
arbetsmarknad med hög 
sysselsättning. 

Andel deltagare på 
Jobbcentrum i egen 
försörjning efter avslutad 
insats 

50 % 

 

116 deltagare har varit anvisade till 
Jobbcentrum under 2016. 82 
deltagare avslutade på grund av 
egen försörjning, varav:  
 59 deltagare i arbete 
 12 deltagare i studier 
 11 deltagare i aktivitets-

/sjukersättning. 
Resultat: 70 % (Mål: 50 %) 
 

Kostnaden för 
ekonomiskt bistånd ska 
ej överstiga budgeterad 
kostnad 

100 % 

 

Kostnaderna för försörjningsstöd 
ligger 14,7 % under budget: 
Budget: 12 990 tkr 
Utfall: 11 074 tkr 
 

Fortsatt positiv konjunktur har, 
tillsammans med goda självförsörj-
ningsresultat från Jobbcentrum 
bidragit till att kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd hålls nere. Även 
aktivt arbete på ekonomiskt bistånd 
med att säkerställa att individer som 
avslutar sin etableringsperiod så 
snabbt som möjligt skrivs in i jobb- 
och utvecklingsgarantin har varit en 
stor faktor som bidragit till 
resultatet.  
 

Andel ensamkommande 
ungdomar i egen 
försörjning via 
studier/arbete vid 
utskrivning på Utsluss 

75 % 

 

13 utskrivna ungdomar under 2016, 
varav:   
 7 ungdomar utskrivna i studier 
 2 ungdomar utskrivna i arbete. 

Resultat 69 % (Mål: 75 %)  
 

Andel ungdomar (16-24 
år) på Jobbcentrum i 
egen försörjning efter 
avslutad insats 

50 % 

 

51 deltagare anvisade till 
Jobbcentrum under 2016. 21 
deltagare avslutade på grund av 
egen försörjning, varav:  

 17 deltagare i arbete 
 4 deltagare i studier 
 0 deltagare i aktivitets-

/sjukersättning. 
Resultat: 41 % (Mål: 50 %)  
 



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)62

 
 

 
Årsredovisning 2016, Åmåls kommun   

Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen ska ha en 
central roll för att möta dagens 
och morgondagens behov av 
kompetensförsörjning och öka 
invånarnas möjlighet till 
anställning. Invånarna i Åmål ska 
ha tillgång till ett livslångt lärande 
som omfattar både formell 
utbildning, folkbildning och 
vardagslärande. 

Andel elever i gymnasial 
vuxenutbildning som 
efter kursslut kommer ut 
i arbete/vidare studier 

50 % 

 

137 elever med målsättning 
arbete/högre studier avslutade sina 
studier under 2016, varav 87 elever 
gått vidare till egen försörjning via 
arbete/högre studier (lön/CSN). 
Resultat: 63 % (Mål: 50 %) 

Antal elever som erhållit 
arbete efter 
genomgången 
Banteknikerutbildning 

10 elever 

 

10 elever avslutade sina studier 
under 2016, varav: 

 10 kom ut i egen försörjning 
via arbete. 

Resultat: 100 % (Mål: 85 %) 

 

Övriga nyckeltal som integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen följer 

Övriga nyckeltal 2016 
Åmål 

2016 
Riket 

2015 
Åmål 

2015 
Riket 

2014 
Åmål 

2014 
Riket 

Nettokostnad vuxenutbildning exklusive statsbidrag och 
försäljning till andra kommuner (kronor per invånare 20-64 år)   1 325 790 1 068 785 

Nettokostnad ekonomiskt bistånd (kronor per invånare)   1 035 1 309 1 041 1 338 

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder (kronor per invånare)   683 468 668 448 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 7,2 4,3 7,2 4,2 6,0 4,0 

Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år   4.9 5.7 5.1 5.8 
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12.4 Bygg- och miljönämnden 
Uppdrag 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom byggnadsfrågor, naturvård, 
miljö- och hälsoskydd, strandskydd och livsmedel. 

Bygg- och miljönämndens ärenden handläggs av tjänstemän inom miljöenheten respektive tillväxtenheten. 
Miljöenheten hanterar områdena naturvård, miljö- och hälsoskydd, strandskydd och livsmedel medan 
tillväxtenheten handlägger byggnadsfrågorna. De båda enheterna fullgör även uppdrag som organiseras under 
kommunstyrelsen. Huvuddelen av det myndighetsutövande arbetet som nämnden ägnar sig åt utgörs av prövning 
och tillsyn enligt regelverket i miljöbalken, livsmedelslagen samt plan- och bygglagen. Prövning innebär en 
granskning av planerade projekt medan tillsyn innebär en kontroll av befintliga verksamheter och anläggningar. 

Inom miljöenhetens handläggningsansvar har arbetsområdet delats in i undergrupperna avfallshantering, enskilda 
avlopp, förorenad mark, hälsoskydd, IT, kemiska produkter, kvalitets- och miljöledning, livsmedel och dricksvatten, 
miljöskydd, miljöövervakning, naturvård och samhällsplanering samt strategiskt miljö- och energiarbete. Enhetens 
arbete planeras och struktureras varje år i en tillsynsplan som antas av nämnden. Tillväxtenhetens ansvarsområde 
delas in i bygg-, mark- och rivningslov samt åtgärder som är anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen. 

Viktiga händelser 
Miljöenheten 

2016 har för miljöenhetens del präglats av en rad sällanhändelser, händelser eller processer som man som 
kommunal tillsynsmyndighet sällan handlägger och som därför tar mycket tid i anspråk när de väl inträffar. 
Exempel på de unika sällanhändelser som enheten hanterat under 2016 är lastbilsolyckan på europaväg 45 med 
efterföljande plastbrand, sanering och klagomålshantering, utbrott av salmonella samt prövningstillstånd och 
överklagningsärende gällande prövning och tillsyn av strandskyddsbestämmelserna i Mark- och 
miljööverdomstolen. 

Viss nedprioritering av egeninitierad tillsyn har skett inom arbetsområdena enskilda avlopp och hälsoskydd medan 
miljöenheten lagt mer tid än planerat på tillsyn inom miljöskyddsområdet. Dessutom har mer tid än planerat lagts 
inom IT-området med anledning av att enheten har fått extra medel för att kunna uppgradera objekts- och 
ärendehanteringssystemet under 2017. 

För en utförligare uppföljning av bygg- och miljönämndens arbete avseende miljöenhetens verksamhetsområde 
under 2016 hänvisas till den fördjupade verksamhetsberättelsens som varje år fastställs av nämnden i enlighet 
med miljötillsynsförordningen. 

Tillväxtenheten 

Bygg- och miljönämnden antog under första halvåret 2016 ett tillägg i delegeringsreglementet avseende 
bygglovshandläggning. För att minska långa väntetider är det viktigt att tjänstemännen under bygg- och 
miljönämnden har delegation på enkla och rutinartade ärenden. Behov av ytterligare delegation uppstod då 
tillväxtenheten upplevde svårigheter i att hålla fullgod service till kommuninvånarna i kommunen då det periodvis 
är långt mellan nämndsammanträdena och de sökande kan få vänta onödigt länge på sina beslut. Tilläggen innebär 
därmed snabbare handläggning och bättre service för de sökande. 
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Mål- och resultatuppföljning 

Strategiska utvecklingsområden: 
Samverkan och service 

Strategiska mål: 
En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra verksamheter 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls kommun ska bedriva en effektiv verksamhet med 
hög kvalitet med ett vänligt, hjälpsamt och professionellt 
bemötande med målet att nå social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 

 Miljöenhetens hemsida har uppdaterats vilket ger bättre 
service till kommuninvånare och andra berörda. 

För att ge bästa möjliga service och kvalitet till invånare 
och besökare, och få ett optimalt resursutnyttjande, 
måste samverkan så långt möjligt ske mellan berörda 
aktörer, både inom kommunen men också med andra 
aktörer. 

 Miljöenheten ligger i fas med sin årsplan avseende service 
till olika aktörer. 

Verksamheten ska bedrivas utifrån invånarnas behov så 
effektivt som möjligt med syfte att frigöra resurser för att 
bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten. 

 Miljöenheten ligger i fas med sin årsplan. 

Arbeta för utvecklandet av och i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagna styrdokument. 

  

Strategiska utvecklingsområden: 
Kommunens roll i omvärlden 

Strategiska mål: 
Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen 
Inriktningsmål  Kommentar 

Människor och organisationer blir allt mer beroende av 
utvecklingen i vår omvärld, både nationellt och 
internationellt. Möjligheten till snabb kommunikation 
mellan människor i hela världen tenderar att bli gränslös. 
För kommunens utveckling är det därför viktigt att hålla 
sig á jour med samhällsutvecklingen, såväl nationellt som 
internationellt. Nätverksbyggande är av allt större 
betydelse. 

  

Strategiska utvecklingsområden: 
Klimat och miljö 

Strategiska mål: 
Vi planerar för ett hållbart samhälle 
Inriktningsmål  Kommentar 

Alla verksamheter ska planeras och bedrivas utifrån ett 
hållbart ekologiskt, miljö- och energiperspektiv. 

  

Miljöenheten samt bygg- och miljönämnden ska ständigt 
arbeta för att förbättra miljön för kommunens invånare 
samt kommunen som helhet. Miljöenheten ska 
kontinuerligt utveckla sitt arbete på ett sådant sätt att 
Åmåls kommun utgör en förebild i det lokala miljöarbetet. 

 Miljöenhetens mål är att inventera samtliga 1 500 enskilda 
avlopp senast år 2025. 

 



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)67

 
 

 
Årsredovisning 2016, Åmåls kommun   



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)68

Barn- och utbildningsnämnden



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)69

 
 

 
Årsredovisning 2016, Åmåls kommun   

12.5 Barn- och utbildningsnämnden 
Uppdrag 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden utgörs av 

 förskoleverksamhet 
 grundskoleverksamhet 
 grundsärskola 
 gymnasieskola 
 gymnasiesärskola 

Viktiga händelser 
Barn- och utbildningsnämnden har under 2016 hanterat ett antal ärenden av särskilt stor vikt. 

Övergripande frågor: 

 Åmålsmodellen av Skolverkets läslyft för pedagoger inom förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 lärarlönelyft för 90 pedagoger inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

 växande verksamhet vad gäller förskola, grundskola och gymnasieskola med anledning av ökat antal barn 
och elever i samtliga verksamheter (invandring och inflyttning). 

Förskoleverksamhet: 

 start av ny förskoleavdelning i Tösse. 
 start av två nya förskoleavdelningar i moduler på Karlberg, Villebergets förskola. 
 beslut att renovera/bygga om Kristinebergs förskola under sommaren 2017 för att vid behov kunna nyttja 

ytan till ytterligare en avdelning. 
 beslut att starta två nya förskoleavdelningar i hyrda lokaler i Kungsbergskyrkan från och med 16 januari 

2017, Kungsbergets förskola. 

Grundskoleverksamhet: 

 förändrad organisation förskoleklass - årskurs 6 i centralorten från och med hösten 2016 där 
Rösparksskolan från och med hösten 2018 blir en fullt utbyggd förskoleklass - årskurs 3-skola inklusive 
fritidshem och Södra skolan en årskurs 4 - 6-skola, inklusive särskola och fritidshem. 

 avslut av Sveriges Kommuners och Landstings PISA-projekt i matematik. 

Gymnasieskoleverksamhet: 

 ingen antagning på estetiskt program, inriktning musik och inriktning bild, hösten 2016. 
 ökat antal elever på Karlbergsgymnasiet läsåret 2016/2017. 

Mål- och resultatuppföljning 

Inledning 
I barn- och utbildningsnämndens verksamheter innebär Vision 2020 för Åmåls kommun, Sveriges mest gästvänliga 
stad, att barn, elever och vårdnadshavare samt interna kontakter och besökare ska få ett vänligt, hjälpsamt och 
professionellt bemötande i alla sammanhang. 

Värdeorden handlar för barn- och utbildningsnämnden om följande: 

 genuin – en äkta, öppen och trovärdig verksamhet 
 omtänksam – att bry sig om 
 aktiv – ta sig för-samhet och ta för sig-samhet 
 modig – att våga vara i framkant, inom samtliga områden. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens vision är En förskola/skola där alla barn/elever vill vara och växa i. 

Barn- och utbildningsförvaltningens mål är att 

 vara en attraktiv förskola/skola 
 göra uppdraget meningsfullt, begripligt och hanterbart för vår personal och för barn/elever 
 arbeta med ett systematiskt förhållningssätt. 

Under läsåret 2015/2016 har barn- och utbildningsförvaltningen beviljats medel av Skolverket för arbete med 
entreprenöriell skolutveckling med syfte att hitta former för arbete med Åmåls kommuns vision, strategiska 
utvecklingsområden, strategiska mål, barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål och områden för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Förskoleverksamhet 

Ett barn som har börjat sin läranderesa inom enheten förskola ska utmärkas av  

 jag kan, jag vill, jag vågar – i början av det livslånga lärandet. 

Grundskoleverksamhet 

Tösse skola, Fengersfors skola, Södra skolan och Rösparksskolan: 

 Varje elev i grundskolan ska känna trygghet och utveckla förmåga att visa respekt för andra människor och 
för sin omgivande miljö. 

 Varje elev i grundskolan ska utveckla kunskaper och känna glädje till fortsatt lärande. 

Kristinebergskolan: 

Genom samarbete och ständigt lärande mot framtiden: 

 genuin – vi vill erbjuda kvalitet i vår utbildning och främja varandras framgång 
 omtänksam – vi ser oss omkring och tar gemensamt ansvar för varandra 
 aktiv – vi uppmuntrar deltagande i projekt och aktiviteter med olika teman 
 modig – vi ska våga prioritera bland alla mål/krav och våga tänka nytt. 

Grundsärskola 

 En elev som har gått på grundsärskolan på Södra skolan ska kunna kommunicera, vara självständig utifrån 
sina egna förutsättningar och ha verktyg för att få ett begripligt och meningsfullt liv. 

 En elev som har gått grundsärskolan på Kristinebergskolan ska i vardagen känna trygghet, säkerhet och 
nyfikenhet i möten med andra i skolan och på fritiden. 

Gymnasiesärskola 

 En elev som har gått individuella programmet på Karlbergsgymnasiet ska vara trygg i sig själv för att kunna, 
vilja och våga påverka sin egen framtid. 

 En elev som har gått administration, handel och varuhantering på Karlbergsgymnasiet ska vara trygg i sig 
själv för att kunna påverka sin framtid med arbete, boende och meningsfull fritid. 

Gymnasieskola 

En elev som har gått på Karlbergsgymnasiet ska utmärkas av trygghet, ansvarstagande och kreativitet, ha en god 
digital kompetens och var väl förberedd för vidare studier och ett arbetsliv i ständig förändring. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Barn och unga 

Strategiska mål: 
Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Alla barn och unga ska uppmärksammas och få stöd 
utifrån sina individuella behov och förutsättningar med 
utgångspunkt i FN:s barnkonvention. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en 
rutin/plan för systematiskt barn- och elevhälsoarbete med 
rapportering av incidenter och kränkande behandling till 
barn- och utbildningsnämnden, vilken barn- och 
utbildningsnämnden beslutade om den 16 mars 2016 
(BUN 2015/7). 
 
Barn- och utbildningsnämnden fick den första fullständiga 
rapporteringen enligt nya rutiner i december 2016. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Arbete och näringsliv 

Strategiska mål: 
Fler människor i arbete 
Inriktningsmål  Kommentar 

Varje barn och elev ska utmanas i sitt lärande för att 
utvecklas maximalt och nå minst godkänt betyg i alla 
ämnen. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 mars 
2016 (BUN 2016/40) att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
åmålsmodell av Skolverkets läslyft i enlighet med 
framtaget underlag under läsåret 2016/2017 och läsåren 
2017/2018, 2018/2019 som ett strategiskt mål för 
enheten förskola, enheten grundskola, enheten 
gymnasium och enheten särskola. 
 
Läslyftet enligt åmålsmodellen startades upp i augusti 
2016 och en delutvärdering genomfördes den 13 januari 
2017. Efter genomförd modul i juni 2017 görs ytterligare 
en utvärdering som grund för fortsatt arbete och 
genomförande. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och fritid 

Strategiska mål: 
Åmål - det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Förskola, grundskola, fritidshem och fritidsverksamhet ska 
aktivt samverka med lokala föreningar för att erbjuda barn 
och ungdomar ett brett utbud av fritidsaktiviteter. 

 Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en 
fritidshemsplan utifrån skollag 2010:800 vilken bland 
annat omfattar samverkan med föreningslivet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit beviljade 
medel av kommunstyrelsen till att starta en fritidsbank i 
lokaler i Huset. 
 
Åmåls kommuns ansökan till Fritidsbankens centrala 
organisation om att starta en fritidsbank har blivit beviljad 
och verksamheten startade den 2 januari 2017 i 
nyrenoverade lokaler i Huset, i nära anslutning till 
fritidsgårdens lokaler. Officiell invigning av Åmåls 
Fritidsbank sker den 2 februari 2017. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Samverkan och service 

Strategiska mål: 
En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra verksamheter 
Inriktningsmål  Kommentar 

Kvaliteten på och resultatet av samverkan med offentliga 
verksamheter ska öka. 

 En barn- och ungdomsplan för Åmåls kommun är 
framtagen i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, 
teknik- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen med 
syfte att på ett tydligt sätt för ungdomar, personal och 
övriga intressenter presentera hur Åmåls kommun arbetar 
med olika frågor. Barn- och ungdomsplanen är under 
ständig utveckling och revidering. Implementering sker 
kontinuerligt i verksamheterna. 
 
I samverkan med kommunstyrelsen och teknik- och 
fritidsnämnden har barn- och utbildningsnämnden startat 
en fritidsbank med syfte att öka barn och ungas, men även 
vuxnas, möjligheter till att prova på och bedriva aktiva 
fritidssysselsättningar. Fritidsbanken öppnade den  
2 januari 2017. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kommunens roll i omvärlden 

Strategiska mål: 
Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen 
Inriktningsmål  Kommentar 

Internationellt samarbete och utveckling ska prägla barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att ta 
fram en plan för enheten förskola, enheten grundskola 
och enheten särskola för att utveckla förståelse för den 
kulturella mångfalden i Åmåls kommun och närområde 
med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och 
Kulturrådets projekt "Skapande skola" för grundskola, 
särskola och förskola (för förskola pågår ett försöksprojekt 
av "Skapande förskola" med utvalda kommuner). 
 
Barn- och utbildningsnämnden har under tre år deltagit i 
PISA-projektet tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen. PISA står för "Programme for 
international student assessment" och är en internationell 
studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet 
bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta 
framtiden. PISA-projektet avslutades i november 2016. 
 
Barn- och utbildningsnämnden deltar i PRIO-projektet 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. PRIO 
är en förkortning för "Planering, resultat, initiativ och 
organisation" och är ett utvecklingsarbete som sedan 
januari 2012 drivs av Sveriges Kommuner och Landsting 
samt Stockholms stad. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och enheten gymnasium 
deltar i flera internationella projekt, bland annat med 
utlandspraktik och utbytesstudenter. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Klimat och miljö 

Strategiska mål: 
Vi planerar för ett hållbart samhälle 
Inriktningsmål  Kommentar 

Jordens begränsade resurser ställer höga krav på en 
miljömedveten verksamhet där alla inblandade tar sitt 
ansvar. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen, enheten förskola, 
arbetar med att skapa giftfria miljöer i förskolorna i 
samverkan med miljöenheten. 
 
I samtliga ombyggnations-, renoverings- och 
nybyggnadsprojekt är miljöarbetet en viktig faktor/fråga, 
vilken berörda enheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Samhällsbyggande 

Strategiska mål: 
En infrastruktur och samhällsplanering som främjar kommunens utveckling 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls kommun ska vara en attraktiv skolkommun vad 
gäller såväl inne- som utemiljö med en säker skolväg. 

 Arbetet med lokalutredning för enheten grundskola, 
förskoleklass-årskurs 6 i centralorten och Tösse, 
fortskrider utifrån beslut i kommunfullmäktige  
30 november 2016. 
 
Arbetet med lokalutredning för enheten grundskola, 
Kristinebergskolan, fortskrider utifrån beslut i 
kommunfullmäktige 30 november 2016. 
 
Arbete med lokalutredning för enheten förskola 
fortskrider utifrån behov, ökat antal barn och beslut i 
kommunfullmäktige 30 november 2016. 

Övriga styrdokument 
Styrdokument för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

Internationella styrdokument: 

 FN:s barnkonvention 
 Salamancadeklarationen. 

Nationella styrdokument (det statliga uppdraget): 

 skollag 2010:800 
 läroplaner/förordningar 
 föreskrifter 
 allmänna råd 
 övrig lagstiftning, till exempel arbetsmiljölagen. 

Enligt skollagen (2010:800) ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen 
uppfylls. 

Under läsåret 2015/2016 och 2016/2017 kommer barn- och utbildningsnämndens verksamheter att fokusera det 
systematiska kvalitetsarbetet på 

 bedömning och betygsättning (måluppfyllelse och resultat) 
 trygghet och studiero (likabehandling). 
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Nyckeltal 
Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Kvaliteten på och 
resultatet av samverkan 
med offentliga 
verksamheter ska öka. 

90 % av barnen/eleverna ska 
svara "Stämmer helt och 
hållet" eller "Stämmer 
ganska bra" alternativt 
"Mycket bra" eller "Bra" på 
respektive enhets enkät 
kring trivsel, trygghet samt 
vänligt, hjälpsamt och 
respektfullt bemötande 

90 % 

 

I barn- och utbildningsnämndens enkät 
kring trivsel, trygghet och bemötande är 
resultatet 91,8 %, vilket överstiger 
målvärdet på 90 %. 

Jämförelse av betyg på 
nationella prov (provbetyg) i 
svenska, matematik och 
engelska samt slutbetyg  
årskurs 9 

68 % 

 

För läsåret 2015/2016 hade 68 % (68 % 
2014/2015) av elever i årskurs 9 (med 
både slutbetyg och provbetyg i ämnena 
svenska, matematik och engelska) slut-
betyg som motsvarade provbetyg. För 
riket var det också 68 % (66 % 2014/ 
2015). Andelen har ökat i riket och måttet 
är oförändrat i Åmål, men Åmåls kommun 
har fortfarande en måluppfyllelse på 
100 %. 

Inskrivna barn  
per årsarbetare – förskola 

5,2 

 

Nyckeltalet "Inskrivna barn per års-
arbetare" jämförs med rikssnittet och är 
kopplat till det strategiska målet "En 
effektiv verksamhet, professionellt 
bemötande och hög kvalitet ska prägla 
våra verksamheter". Nyckeltalet är ett 
effektivitetsmått och anses uppfyllt om 
det motsvarar rikssnittet eller är högre -
 det vill säga fler barn per årsarbetare, 
vilket innebär att personaltätheten är 
lägre och effektiviteten högre. Åmåls 
kommun hade 5,1 barn per årsarbetare 
den 15 oktober 2015. Genomsnitt för 
riket var 5,2. Personaltätheten i Åmåls 
kommun har ökat jämfört med 2014. 
Måluppfyllelsen motsvarar 98 %. 
Statistikuppgifter för 2016 har ännu inte 
publicerats. 

Kostnad (kronor)  
per barn – förskola 

138 800 

 

2015 års kostnader per barn i kommunala 
förskolor uppgick till 131 900 kronor och 
jämförs med rikssnittet. Måluppfyllelsen 
uppgick till 105 %, det vill säga Åmåls 
kommuns kostnader är lägre än riket. 

Antal inskrivna elever  
per årsarbetare- fritidshem 

21,9 

 

Nyckeltalet "Antal inskrivna elever per 
årsarbetare" jämförs med rikssnittet och 
är kopplat till det strategiska målet "En 
effektiv verksamhet, professionellt 
bemötande och hög kvalitet ska prägla 
våra verksamheter". Nyckeltalet är ett 
effektivitetsmått och anses uppfyllt om 
det motsvarar rikssnittet eller är högre -
 det vill säga fler elever per årsarbetare, 
vilket innebär att personaltätheten är 
lägre och effektiviteten högre. Åmåls 
kommun hade 19,6 barn per årsarbetare 
den 15 oktober 2015. Genomsnitt för 
riket var 21,9. Personaltätheten har 
minskat jämfört med 2014. 
Måluppfyllelsen motsvarar 90 %. 
Statistikuppgifter för 2016 har ännu inte 
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Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

publicerats. 

Kostnad (kronor)  
per elev – fritidshem 

35 300 

 

2015 års kostnad per elev i kommunal 
regi uppgick till 48 300 kronor och jämförs 
med rikssnittet. (Hänsyn har tagits till en 
felredovisning i det inrapporterade 
statistikmaterialet.) Måluppfyllelse 
jämfört med riket uppgick till 63 %. 
Skillnaden hänförs till att Åmåls kommun 
har en hög andel behörig personal i 
förhållande till riket. Samtliga kostnader 
för fritidshemsverksamhet redovisas i 
Åmåls kommun genom schablonmässiga 
fördelningar. 

Lärartäthet, antal elever  
per lärare – grundskola 

12,1 

 

Nyckeltalet "Lärartäthet, antal elever per 
lärare", jämförs med rikssnittet och är 
kopplat till det strategiska målet "En 
effektiv verksamhet, professionellt 
bemötande och hög kvalitet ska prägla 
våra verksamheter". Nyckeltalet är ett 
effektivitetsmått och anses uppfyllt om 
det motsvarar rikssnittet eller är högre -
 det vill säga fler elever per lärare, vilket 
innebär att lärartätheten är lägre och 
effektiviteten högre. 
Åmåls kommun hade 11,1 elever per 
lärare den 15 oktober 2015. I riket var 
nyckeltalet 12,1. Lärartätheten är högre i 
Åmåls kommun. Måluppfyllelsen 
motsvarar 92 %. Statistikuppgifter för 
2016 har ännu inte publicerats. 

Kostnad (kronor)  
per elev – grundskola 

98 400 

 

I Åmåls kommun var 2015 års kostnad per 
elev 88 200 kronor att jämföras med 
genomsnitt för riket 98 400 kronor. Det är 
framförallt kostnader för lokaler som är 
lägre i Åmåls kommun, men även 
kostnader för undervisning/personal 
(kostnader för rektorer, undervisande 
personal, stödåtgärder till elever, 
arbetslivsorientering samt kompetens-
utveckling). 

Lärartäthet, antal elever  
per lärare – gymnasieskola 

11,4 

 

Nyckeltalet "Lärartäthet, antal elever per 
lärare", jämförs med rikssnittet och är 
kopplat till det strategiska målet "En 
effektiv verksamhet, professionellt 
bemötande och hög kvalitet ska prägla 
våra verksamheter". Nyckeltalet är ett 
effektivitetsmått och anses uppfyllt om 
det motsvarar rikssnittet eller är högre -
 det vill säga fler elever per lärare, vilket 
innebär att lärartätheten är lägre och 
effektiviteten högre. 
Antal elever per lärare var den 15 oktober 
2015 10,7. Genomsnitt för riket uppgick 
till 11,4. Beslut om programutbud vid 
enheten gymnasium påverkar utfallet. 
Måluppfyllelsen motsvarar 94 %. 
Statistikuppgifter för 2016 har ännu inte 
publicerats. 
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Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Kostnad (kronor)  
per elev – gymnasieskola 

118 400 

 

2015 års kostnader per elev i kommunal 
gymnasieskola uppgick till 120 000 kronor 
och jämförs med rikssnittet. 
Måluppfyllelse motsvarar 98 %. 

Antalet rapporterade 
kränkningar och 
diskrimineringsärenden till 
barn- och utbildnings-
nämnden ska vara noll 

0 

 

35 ärenden har rapporterats till barn- och 
utbildningsnämnden under 2016. 
Alla ärenden har inte varit 
kränkningsärenden varför barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat om 
rutiner för systematiskt elevhälsoarbete 
och incidentrapporter. 

Internationellt 
samarbete och 
utveckling ska prägla 
barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamheter. 

Barn- och utbildnings-
förvaltningen ska under året 
delta i samtliga PISA-möten 

2 

 

Sveriges Kommuner och Landstings PISA-
projekt avslutades med ett 
spridningsseminarium i Karlstad den 24 
november 2016 där Åmål deltog med 
Bengtsfors kommun som inbjuden gäst. 
Åmål har deltagit i samtliga i PISA-möten 
under den treåriga projektperioden. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 
i juni 2016 om slutrapport PISA 2015. 
PISA står för "Programme for 
international student assessment" och är 
en internationell studie som undersöker i 
vilken grad utbildningssystemet bidrar till 
att femtonåriga elever är rustade att 
möta framtiden. 

Enheten grundskola och 
enheten gymnasiums 
samtliga skolenheter ska ha 
genomfört/deltagit i PRIO-
projektet 2018-06-30 

60 % 

 

Enheten grundskola område A (Tösse 
skola och Fengersfors skola) och område 
B (Södra skolan och Rösparksskolan) har 
genomfört PRIO fram till 2016-12-31. 
PRIO är en förkortning för "Planering, 
resultat, initiativ och organisation" och är 
ett utvecklingsarbete som sedan januari 
2012 drivs av Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Stockholms stad. 
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Övriga nyckeltal som barn- och utbildningsnämnden följer 
Övriga nyckeltal 2016 Åmål 2016 Riket 2015 Åmål 2015 Riket 2014 Åmål 2014 Riket 

Antal barn i förskola 458 (408)  418  403  

Antal barn i familjedaghem 0  8  14  

Antal barn i fritidshem 380 (420)  390  383  

Antal elever i förskola och 
grundskola 

1 320 (1 244)  1 160  1 087  

Antal elever på 
Karlbergsgymnasiet 

639 (566)  552  497  

Antal elever i andra 
gymnasieskolor 

150 (165)  168  182  

Antal gymnasieelever från 
andra kommuner 

271 (262)  249  235  

Genomsnittligt meritvärde  
årskurs 9 grundskola 

211,4 224,1 217,5 217,1 213,2 214,8 

 
Uppgifter om antal barn och elever utgör genomsnitt för vår och höst i kommunal verksamhet. 2016 års budget 
anges inom parentes. 
Genomsnittligt meritvärde utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det 
möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett 
ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- 
och kunskapsrelaterade betygssystemet. 
Meritvärdet för elever i årskurs 9 läsåret 2015/2016 är för Åmåls kommun 211,4, vilket är lägre än föregående år 
(217,5) och även lägre än riket (224,1). 
Jämfört med föregående år har skillnaden mellan riket och kommunen försämrats från +0,4 meritpoäng till -12.7 
meritpoäng. 
Försämrat meritvärde kan konstateras inom båda elevgrupperna "elever inklusive okänd bakgrund" och "elever 
exklusive okänd bakgrund". "Elever inklusive okänd bakgrund" inkluderar elever som är födda utomlands och 
nyligen har invandrat till Sverige och "elever exklusive okänd bakgrund" är elever födda i Sverige där minst en 
förälder är född i Sverige. 
Antalet elever med okänd bakgrund var 30 elever, vilket motsvarar 20,7 % av det totala elevantalet i årskurs 9. De 
flesta av de elever som har invandrat har påbörjat sina studier i årskurs 9, varav ett stort antal på vårterminen och 
förutsättningarna för att denna elevgrupp ska få höga meritvärden är allt annat än gynnsamma. Elevgruppen är 
mycket heterogen och det finns inte några tillförlitliga jämförelsemått som tar hänsyn till hur länge eleverna vistats 
i Sverige, hur länge de gått i förberedelseklass, andelen invandrade elever eller om de börjat i det svenska 
skolsystemet i årskurs 6,7, 8 eller årskurs 9. 
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12.6 Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 
Uppdrag 
Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av kommunernas infrastruktur, 
tekniska verksamheter, park- och fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffles och Åmåls kommuner. Den 
gemensamma nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. 

I de skattefinansierade verksamheterna ingår kommunala gator och vägar, trafik, park- och grönområden, fritid, 
GIS (geografiskt informationssystem), miljö, verkstad och lokalvård i kommunala lokaler. 

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten och avlopp (VA) samt 
renhållning/avfallshantering inom det gemensamma verksamhetsområdet. 

Viktiga händelser 
 I planarbetet för VA har samtliga fasta VA-anläggningar inventerats. Aktuell inventering utgör underlag för 

upprättande av en kostnadssatt handlingsplan för drift- och investeringsbehov för att säkerställa att 
aktuella myndighetskrav och verksamhetsmål uppfylls på både kort och lång sikt. 

 Aktuell driftövervakning har löpande förbättrats i synnerhet avseende 3G-uppkoppling av ett flertal 
pumpstationer och övriga fasta anläggningar för upprättande av online-övervakning. Ett flertal 
pumpstationer har även kompletterats med tryckgivare på inkommande vatten i syfte att snabbare 
lokalisera och åtgärda vattenläckor. 

 En ny ledningskarta för VA har upphandlats under 2016. Det nya systemet förväntas medföra avsevärda 
förbättringar avseende framförallt förenklat handhavande och förbättrad tillgång till VA-kartan i fält. 

 Omläggning av ledningsnätet har genomförts på Lindgatan och Rönngatan samt på Björkvägen och 
Ämnebyvägen i Fengersfors. Aktuella omläggningar i Fengersfors görs i syfte att minska andelen 
tillskottsvatten till avloppsreningsanläggningen inför åtgärd på denna 2017. 

 Kundregister för VA- och renhållning Åmål har konverterats till nytt faktureringssystem. All fakturering av 
VA- och renhållningsavgifter för Säffle och Åmål samordnas i en gemensam kundtjänst. Från år 2017 
kommer även fakturering av slamhämtning att ingå i samma kundtjänst. 

 Toppbeläggningsåtgärder har utförts på Karlstadsvägen, Drottninggatan, Kyrkogatan, Fågelmyrsgatan, 
Strömstadsvägen, Västra Bangatan och Oscarsgatan samt på gång- och cykelvägar på Östra och Västra Åsen, 
Solsätersvägen i Tösse, Herdins väg i Fengersfors samt i Edsleskog. 

 Gångvägen på Järngatan med tillgänglighetsanpassat övergångsställe vid Centralplan och närvarostyrt 
övergångsställe på Karlstadsvägen vid Ljungsbergsgatan har anlagts samt busshållplats på Drottninggatan 
vid Patrongatan med tillhörande gång- och cykelbana samt enkelt farthinder på Västra Åsenvägen. 

 Arbetet med Plantaget kunde efter politiska beslut påbörjas under hösten. 
 I Edsleskog har en ny lekplats byggts. 
 Nya bowlingmaskiner installerades i bowlinghallen vid Karlbergsgymnasiet. 

Mål- och resultatuppföljning 

Inledning 
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål arbetar mot två kommuners visioner; Säffle 2026 och Åmål 2020. 
Nämnden har beslutat om tre gemensamma övergripande mål som har bäring i de båda kommunernas visioner 
och strategier. 

Säffle och Åmåls kommuner deltog under våren 2016 i enkätundersökningen "Kritik på teknik". Enkäten genomförs 
vart tredje år och det var andra gången kommunerna deltog. I enkätundersökningen fick VA-verksamheten i Åmål 
ett mycket bra resultat. Nöjdheten med dricksvattenkvaliteten har ökat med 7 % - enheter till 96 % sedan 
undersökningen år 2013. På frågan om man upplevt störningar i vattenleveransen svarar hela 91 % att man inte 
upplevt sådana. Motsvarande siffra år 2013 var 80 %. 

Stora satsningar genom budgetförstärkning för beläggningsunderhåll har gjorts i Åmål från och med 2016 och 
uppgår till mer än tre gånger så mycket som tidigare år. Tyvärr har inte detta fått genomslag i årets 
enkätundersökning där resultatet sjunkit sedan år 2013. Detta kan bero på att enkäten besvarades under mars 
månad, innan beläggningssäsongen hade startat. Även nöjdhet med snöröjning och halkbekämpning på större 
gator samt på gatan där man bor har minskat sedan föregående undersökning, trots förstärkt budget som givit 
verksamheten möjlighet att hålla en högre kvalitet och standard. 

Nämnden har prioriterat särskilda medel för trygghetsåtgärder för 2016. Sikt- och trygghetsröjning har gjorts på 
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delar av elljusspåret i Rössparksskogen. Tillväxtenheten och polisen har genomfört undersökningar för att få fram 
vad åmålsborna upplever som otrygga platser i kommunen och förvaltningen inväntar resultatet från den 
undersökningen för att kunna genomföra förbättringar. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Barn och unga 

Strategiska mål: 
Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Teknik- och fritidsnämnden ska ge föreningslivet goda 
förutsättningar att bedriva en allsidig och 
rörelsefrämjande verksamhet med fokus på barn och 
ungdomar. 

 Ett mål är att öka tillgängligheten till friluftsanläggningar. 
Tillgängligheten får anses som god till de uteanläggningar 
kommunen har; konstgräsplan, gräsplaner, lekplatser etc. 
Satsningen på gratisbad under lov för skolungdomar har 
resulterat i att simhallen varit mycket välbesökt. Statens 
bidrag till "Fria sommarlovsaktiviteter" för barn mellan 6-
16 år har lett till möjligheter att, under organiserade 
former, med ungdomar som ledare, prova på olika 
aktiviteter under sommarlovet. Tillgänglighet kan också 
vara möjligheten för alla att ta sig runt på ett motionsspår 
oavsett ålder eller funktionshinder. Där fyller det nya 
tillgänglighetsspåret vid Hanebol en viktig funktion. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och fritid 

Strategiska mål: 
Åmål - det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Årets friluftskommun 2020  Åmål har deltagit i den årliga tävlingen årets 
friluftskommun. Resultatet har försämrats något jämfört 
med föregående år. Åmål hamnade på plats 117 med 17,5 
poäng av 32 möjliga. De områden som ingår i 
undersökningen är; planer för friluftsliv, information och 
samarbete, aktiviteter inom friluftsliv samt goda exempel. 
För att ytterligare förbättra placeringar krävs ökat fokus på 
strategiskt arbete och samverkan genom inrättande av 
friluftsråd med berörda aktörer inom friluftsområdet. 
Stort fokus läggs på hur kommunen informerar på 
hemsidor och hur friluftsliv tas upp i politiska strategiska 
dokument som till exempel översiktsplanering. Satsningar 
på tillgänglighet till friluftsanläggningar samt utökad 
information om kommunens friluftsanläggningar på 
hemsidan ger högre poäng.  
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Strategiska utvecklingsområden: 
Klimat och miljö 

Strategiska mål: 
Vi planerar för ett hållbart samhälle 
Inriktningsmål  Kommentar 

Teknik- och fritidsnämnden ska aktivt verka för och ge 
förutsättningar till hållbar livskvalitet och service till alla 
genom samarbete och teknisk utveckling. 

 Vid ordinarie ackrediterad provtagning har inga avvikelser 
i form av otjänligt vatten förekommit under 2016. För 
Åmåls reningsverk uppfylls aktuella rikt- och 
begränsningsvärden med mycket god marginal. Fördjupat 
arbete med uppdaterad saneringsplan har inletts under 
hösten 2016 med fortsättning under 2017. Arbetet 
genomförs inom ramarna för pågående VA-planarbete. 
Inom ramarna för aktuell VA-plan ingår även upprättande 
av skyfallsplan. Planen innefattar sårbarhetsanalys och 
upprättande av övergripande handlingsplan med 
åtgärdsförslag för att minska sårbarheten i identifierade 
riskområden. Planen utgör ett centralt underlag för VA:s 
saneringsplan men också för kommunens översiktsplan 
och fördjupad översiktsplan. Aktuell VA-plan innefattar 
även upprättande av plan för uppföljning av 
dagvattenseparering. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Samhällsbyggande 

Strategiska mål: 
En infrastruktur och samhällsplanering som främjar kommunens utveckling 
Inriktningsmål  Kommentar 

Teknik- och fritidsnämnden ska aktivt verka för och ge 
förutsättningar till hållbar livskvalitet och service för alla 
genom samarbete och teknisk utveckling. 

 För renvatten uppnåddes 2016 en utbytestakt på 0,7 % 
eller 142 år. För spillvattenledningar uppnås en 
utbytestakt på 0,6 % eller 180 år. I båda fallen överstigs 
medelutbytestakten i Sverige redovisad av Svenskt Vatten 
2011 som uppgår till 0,5 % för renvattenledningar och 
0,4 % för spillvattenledningar. 
 
Stora satsningar genom budgetförstärkning för 
beläggningsunderhåll har gjorts i Åmål 2016 och 
kommande tre år och uppgår till mer än tre gånger så 
mycket som tidigare år. Tyvärr har inte detta fått 
genomslag i årets underökning "Kritik på teknik" där 
resultatet sjunkit sedan 2013. Det kan bero på att enkäten 
besvarades under mars månad innan beläggningssäsongen 
startade. Resultatet kan också ha påverkats av ej 
återställda ytor i samband med fibergrävningar som 
utförts de senaste åren. 
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Nyckeltal 
  Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Teknik- och 
fritidsnämnden ska ge 
föreningslivet goda 
förutsättningar att 
bedriva en allsidig och 
rörelsefrämjande 
verksamhet med fokus på 
barn och ungdomar. 

Bokade hallar 
september-mars ska 
uppgå till minst 90 % 

90 % 

 

Nyttjandetiden minskar då idrottshallarna är 
tillgängliga redan från kl. 16 och vid de tidigaste 
tiderna är hallarna svårare att fylla med 
aktiviteter.  

Årets friluftskommun 
2020 

Nöjd-medborgar-
index (NMI) park, 
grönområden och 
natur 88 % 

 

 

Åmål deltar inte i nöjd-medborgar-index. 
Måttet bör ersättas med nyckeltal från 
undersökningen "Kritik på teknik".  I denna 
undersökning anser 8 av 10 invånare att 
parkerna är välskötta, vilket är oförändrat 
jämfört med 2013 års resultat. 

Nöjd-medborgar-
index (NMI) för 
möjligheten att utöva 
fritidsintressen, sport 
och friluftsliv 83 % 

 

 

Åmål deltar inte i nöjd-medborgar-index. 

Teknik- och 
fritidsnämnden ska aktivt 
verka för och ge 
förutsättningar till hållbar 
livskvalitet och service till 
alla genom samarbete 
och teknisk utveckling. 

"Kritik på teknik": öka 
nöjdhet till 94 % inom 
tre år 

94 % 

 

Ett målmedvetet arbete med 
omläggning/duplicering av ledningsnätet har 
genomförts både i tätorten men även utanför 
tätorten med stora satsningar i ledningsnätet i 
Tösse för att öka kvaliteten. 
 

Enligt 
livsmedelsverkets 
krav 

0 % 

 

Vid ordinarie ackrediterad provtagning har inga 
avvikelser i form av otjänligt vatten förekommit 
under 2016. 

Teknik- och 
fritidsnämnden ska aktivt 
verka för och ge 
förutsättningar till hållbar 
livskvalitet och service för 
alla genom samarbete 
och teknisk utveckling. 

"Kritik på teknik": 
40 % ska uppleva bra 
standard på gator 

40 % 

 

Stora satsningar genom budgetförstärkning för 
beläggningsunderhåll har gjorts i Åmål från och 
med 2016 och uppgår till mer än tre gånger så 
mycket som tidigare år. Tyvärr har inte detta 
fått genomslag i årets enkätundersökning där 
resultatet sjunkit sedan år 2013. Detta kan bero 
på att enkäten besvarades under mars månad, 
innan beläggningssäsongen hade startat. 
Resultatet kan också ha påverkats av ej 
återställda ytor i samband med fibergrävningar 
som utförts de senaste åren. 

"Kritik på teknik": 
80 % nöjdhet med 
gatubelysning 

80 % 

 

Resultatet är bättre än genomsnittet för övriga 
kommuner men något sämre än 2013. 
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Övriga nyckeltal som teknik- och fritidsnämnden följer 

Övriga nyckeltal 2016 
Åmål 

2016 
Riket 

2015 
Åmål 

2015 
Riket 

2014 
Åmål 

2014 
Riket 

Förnyelsetakt vattenledningar (år) 142  81  100  

Förnyelsetakt spillvattenledningar (år) 180  76  167  

Förnyelsetakt, dagvattenledningar (år) 726  309  115  

Renhållning - kärl och säckavfall (ton) 3 436  3 238  3 215  

Renhållning- kärl- och säckavfall (kilogram per 
invånare) 270  263  261  
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12.7 Vård- och omsorgsnämnden 
Uppdrag 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente. Enligt 
reglementet ska vård- och omsorgsnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende: 

 Socialtjänsten och vad som regleras i socialtjänstlagen (SoL) (exkl. försörjningsstöd). I huvudsak regleras 
detta genom biståndsparagrafen 4 kap 1 §. 

 Speciallagstiftningarna LVU (lag om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare) samt familjerätt 
genom föräldrabalken. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och kommunens 
överenskommelse med Västra Götalandsregionen som reglerar kommunens primärvårdsansvar för 
sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som fullgörs genom bland annat boenden, 
dagliga verksamheter och personlig assistans. 

 Alkohollagen samt tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen. 

Vård- och omsorgsnämnden har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i 
Åmåls kommun, genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, kommunal hälso- och sjukvård 
samt individ- och familjeomsorg. 

Viktiga händelser 
Förvaltningsövergripande 

Projektet "Rätt till heltid - möjlighet till deltid" riktar sig till tillsvidareanställda medarbetare inom Kommunals 
avtalsområde. Under projekttiden fram till 2017-12-31 får medarbetarna på enheterna Solsäter och LSS Södra en 
tidsbegränsad anställning på heltid. Projektet kännetecknas av samverkan kring lösningar för att uppnå en hållbar 
utveckling över tid. Tanken är att under projekttiden pröva arbetsformen med att erbjuda ökad sysselsättning och 
att den ökade arbetstiden ska användas för vikarier i både den egna enheten och övriga enheter inom kommunen. 

Arbetet med sjukfrånvaron fortskrider och en minskning av sjukfrånvaron har skett under 2016 jämfört med 
tidigare år. Främst kan en ökad frisknärvaro noteras inom hemtjänsten. 

Arbetet med att utveckla ett kvalitets- och ledningssystem fortskrider inom hela förvaltningen. 

Beslut gällande särskilt boende inom äldreomsorg och LSS har kunnat verkställas inom rimlig tid. Inom 
äldreomsorgen stämmer behovet av boende väl med antal tillgängliga platser. 

Inom området LOV, lagen om valfrihet inom vården, har en ansökan inkommit. Ansökan gällde serviceinsatser och 
har inte godkänts då den inte motsvarade kravspecifikationen. 

Under året har nya samverkansformer utvecklats både internt och externt inom individ- och familjeomsorgen 
vilket är en förutsättning för att klara ett alltmer komplicerat uppdrag. 

Ett ökat behov av insatser och därmed en ökad volym har främst kunnat noteras inom Individ- och 
familjeomsorgen samt inom funktionshinder området. 

Åmåls kommun är dock i nuläget fortfarande lyckligt lottade, vi har utbildade socialsekreterare som söker sig till 
oss och därmed utbildad personal på våra tjänster som är den viktigaste förutsättningen för att kunna bedriva ett 
rättsäkert och kvalitativt socialt arbete. 

Individ- och familjeomsorg, IFO 

Året inleddes med besök av regeringens utsedda nationella samordnare för barn och ungdomsvården och dennes 
sakkunnige i ämnet. Besöket resulterade i en inbjudan att delta och att hålla i ett av seminarierna på 
spridningskonferensen "Förbättringsresan” i Stockholm den 30 augusti. Konferensen handlade om att sprida goda 
erfarenheter om barn- och ungdomsvården i Sverige. Representanter från samtliga samverkanspartner deltog. 
Åmåls seminarium fick flest besökare. 

Ungdom- och vuxencentralen har haft många studiebesök från andra kommuner och fått mycket beröm för sin 
verksamhet och kommer förmodligen att stå som förebild för andra kommuners utvecklingsarbete inom området. 
Ungdom- och vuxencentralen har även under en vecka i augusti genomfört besöksenkät där svaren från besökarna 
var genomgående positiva. 
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Arbetsbelastningen gällande myndighetsutövningen, handläggning barnavårds ärenden är fortsatt mycket hög. 
Arbetstyngden har även eskalerat för socialsekreterarna som handlägger vuxenärenden. Antalet anmälningar 
gällande misstanke om våld mot kvinnor har ökat samt antalet anmälningar gällande allvarlig 
beroendeproblematik har ökat. 

Förstärkning av en årsarbetare socialsekreterare är på plats och introduceras nu i barnhandläggning.  I nuläget 
finns även två konsulter på plats för att ge socialsekreterarna möjlighet att handlägga och dokumentera i kapp och 
följa upp pågående ärenden. 

Med anledning av den höga arbetstyngden inom myndighetsdelen har tyngdpunkten under hösten 2016 haft fokus 
på att behålla och rekrytera nya socialsekreterare inom myndighetsutövningen. 

Arbetstyngden har krävt och kräver ett arbete med att säkerställa en rättsäker myndighetsutövning, bevara och 
höja kvalitén på utredningsförfarandet. Ny anställd personal måste få en god introduktion i arbetet, 
myndighetsutövningen för att stanna kvar i yrket och i Åmåls kommun. 

LSS 

Det har varit stora volymökningar inom LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, under flera år och 
ett ökande behov av både sysselsättning och boende har även noterats under 2016. En ständig utveckling och 
anpassning av sysselsättning till enskildas behov sker, både i kommunens regi och i extern regi. 

Inom LSS-boenden pågår utveckling av att ha ett mer individinriktat arbetssätt. Verksamheten ska tydligare 
anpassas till den enskilda individens behov än till den gemensamma gruppen. Under året har även 
brukarundersökningar och fokusdag med samtliga brukare genomförts. Vi ser idag en tydlig förändring och 
framtida behov av mer bostäder med särskild service. 

En ny-/ombyggnation av gruppbostad genomförs för att säkerställa framtida behov. 

Behovet av ledsagare, kontaktpersoner och avlösarservice har ökat. Flertalet nya ungdomar får insatser i form av 
kontaktperson enligt LSS. Här utgör rekrytering av passande kontaktpersoner en utmaning. 

Under 2016 har hela daglig verksamhet omorganiserats utifrån brukares önskemål och behov. 

Implementering av heltidsprojektet i hela södra området. Har fallit mycket väl ut. Startade oroligt men har ”landat” 
väl. Har krävts mycket handpåläggning och mycket ökad arbetsbelastning för administrationen. Norra området har 
under hösten förberett för att delta i heltidsprojektet, med start i mars 2017. 

 Äldreomsorg 

Under 2016 har arbetet med demenscentrum, trygg hemgång och processkartläggningar av verksamhet fortskridit. 
Arbetet med att planera demenscentrum på Ekbackens äldreboende fortgår. Upphandling av själva 
ombyggnaden/entreprenaden sker med start under våren 2017. 

Stor omsättning av boendeplatser har skett under året som har inneburit att väntetid från beslut till verkställighet 
varit kort. Ingen brukare har behövt vänta mer än tre månader på verkställighet. Trycket på korttidsplatser har 
även varit lägre. Processkartläggning av korttidsverksamheten pågår och en arbetsgrupp har skapats för detta 
ändamål. I hemvården fortgår arbetet med att planera det dagliga arbetet utifrån brukarnas behov. 

"Vad tycker de äldre 2016" redovisas under oktober/november där säbo uppvisade goda resultat och hemvårdens 
brukare var i större utsträckning än tidigare år nöjda med verksamheten. 

Rekrytering av personal under sommaren var besvärlig. Analys och skapande av strategi inför 2017 är gjord inom 
äldreomsorgen och på förvaltningsnivå. 

Sjukfrånvaron har under året vart lägre än tidigare framförallt inom hemvården. 

Hemsjukvården 

Inom hemsjukvården ser personalbemanningen, vad gäller sjuksköterskor, mycket bättre ut än på länge och 
samtliga tjänster är tillsatta. Det innebär att man har kunnat börja arbeta mer strategiskt och långsiktigt. En positiv 
utveckling av sjukskrivningar har även noterats. Det är dock brist på rehab-personal och då främst sjukgymnaster. 

Enligt plan fortlöper arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra journaldokumentationen enligt ICF-procapita. 
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Mål- och resultatuppföljning 

Strategiska utvecklingsområden: 
Barn och unga 

Strategiska mål: 
Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Individen i fokus - den enskilde ska mötas professionellt 
med vänlighet och respekt. Individens synpunkter ska tas 
tillvara. Ett förebyggande synsätt och samverkan med 
andra aktörer ska motverka utanförskap för barn och unga 
vuxna. Vad gäller sysselsättning ska särskilt personer med 
funktionsnedsättning uppmärksammas. Arbetet ska 
utvecklas med de ideella organisationerna och ett utökat 
anhörigstöd ska kunna erbjudas. Budget i balans. 

 Inom individ- och familjeomsorg (IFO) har en ungdoms- 
och vuxencentral startat som är en öppen och lättillgänglig 
mottagning för personer från 13 år och uppåt med 
samlade resurser och kompetenser från olika 
verksamheter och huvudmän. Tidiga och förebyggande 
insatser är prioriterade. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Åldrande med livskvalitet 

Strategiska mål: 
Värdigt åldrande med god livskvalitet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Individen i fokus - den enskilde ska mötas professionellt 
med vänlighet och respekt. Individens synpunkter ska tas 
tillvara. Omsorgen om vuxna och äldre ska präglas av 
trygghet, valfrihet, självbestämmande, integritet samt 
delaktighet. Friskare äldre ska i högre grad kunna bo kvar 
hemma. Budget i balans. 

 Anhörigstödet inom IFO och anhöriga till personer med 
minnesproblematik är väl utvecklat. Kompetensutveckling 
för behandlare inom IFO har genomförts för att bättre 
kunna stödja anhöriga till personer med 
beroendeproblematik. 
Arbetssättet med kontaktperson och dokumentationen 
gällande genomförandeplaner är i fokus och utvecklas 
kontinuerligt. 
 

Särskilt fokus inom verksamhetsutvecklingen ska ligga på 
omvärldsorientering, benchmarking och teknikutveckling. 
Arbetet ska utvecklas med de ideella organisationerna och 
ett utökat anhörigstöd ska kunna erbjudas. Budget i 
balans. 

 Digitala trygghetslarm inom hemtjänsten har införts för 
samtliga brukare. Planering för ny teknik inom 
äldreboende i samband med ombyggnad av Ekbacken 
pågår. Utveckling av välfärdsteknologi är prioriterat och 
projekt pågår som handlar både om kameror som 
hjälpmedel för tillsyn samt mobil dokumentation för 
socialsekreterare. 
Omvärldsbevakning inom samtliga verksamhetsområden 
sker genom Socialstyrelsens Öppna jämförelser. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Arbete och näringsliv 

Strategiska mål: 
Fler människor i arbete 
Inriktningsmål  Kommentar 

Medarbetarna är viktiga för verksamhetsutvecklingen. 
Deras arbete ska kännetecknas av kompetens för de 
arbetsuppgifter de utför. Ett gott ledarskap ska 
känneteckna förvaltningen. Genom att även ge goda 
förutsättningar skapas en bra arbetsmiljö som bidrar till 
mindre ohälsa, och lägre sjukfrånvarotal. Den lokala 
värdegrunden ska vara vägledande i arbetet inom vård och 
omsorg. Alla medarbetare ska erbjudas heltid senast 2017-
12-31. Budget i balans 

 I samband med projektet "Rätt till heltid - möjlighet till 
deltid" som startade i april 2014 har andelen heltider inom 
vård- och omsorgsförvaltningen ökat från 31 % till 39 %.   
Projektet riktar sig till tillsvidareanställda medarbetare 
inom fackföreningen Kommunals avtalsområde på 
enheterna Solsäter och LSS Södra, som under projekttiden 
april 2014 till och med 2017 får en tidsbegränsad 
anställning på heltid. Sedan väljer man sysselsättningsgrad 
två gånger per år. Den övertalighet som uppstår på 
enheterna genom ökad sysselsättningsgrad benämns som 
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Inriktningsmål  Kommentar 

resurstid och med den tiden täcker man upp frånvaro på 
både den egna enheten och andra enheter inom vård och 
omsorg. 
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortgår men kan 
även utvecklas. Sjukfrånvaron har minskat under 2016 
jämfört med tidigare år. 
  

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och fritid 

Strategiska mål: 
Åmål - det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Barn, unga vuxna och äldre ska kunna delta i eller erbjudas 
ett varierat kulturutbud. 

 Via stimulansmedel (statsbidrag) har aktivitetssamordnare 
anställts på äldreboenden, vilkas uppdrag är att kunna 
erbjuda aktiviteter, underhållning samt social samvaro för 
de boende. Det har gett en ökad kvalitet. I den senaste 
brukarundersökningen från socialstyrelsen har andelen 
positiva svar, det vill säga nöjdheten, ökat med 47 % sedan 
2014 avseende sociala aktiviteter. Nöjdheten med de 
sociala aktiviteterna på Åmåls äldreboende är högre än 
både Västra Götaland och riket. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Samverkan och service 

Strategiska mål: 
En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra verksamheter 
Inriktningsmål  Kommentar 

Arbetet ska utvecklas med de ideella organisationerna och 
ett utökat anhörigstöd ska kunna erbjudas. Budget i 
balans. 

 Anhörigstödet inom individ- och familjeomsorg och 
anhöriga till personer med minnesproblematik är väl 
utvecklat och inom övrig äldreomsorg är det ett 
utvecklingsområde. 

Samverkan med andra ska prägla vård- och 
omsorgsnämndens arbete. Syftet är att uppnå 
kostnadseffektivitet och en hög livskvalitet för den 
enskilde. Vård- och omsorgsförvaltningen ska särskilt sörja 
för ett förebyggande arbete gällande barn och unga och 
en meningsfull sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning. Ett koncerntänk; vård- och 
omsorgsförvaltningen ska vara en del av Åmåls kommun. 

 Ungdoms- och vuxencentralen, familjecentralen, 
familjehems-/familjerättsenheten, 
ensamkommandeteamet i Bengtsfors samt gemensamt 
LSS-team i Dalsland är goda exempel på hur man 
samverkar både med andra kommuner och internt i 
kommunen. Fokus är samverkan för att utveckla 
kompetensen och öka effektiviteten. 
Inom området sysselsättning för funktionshindrade har 
även samverkan utvecklats både internt i kommunen och 
extern genom företag för att öka utbudet av 
sysselsättning. 

Effektivt resursutnyttjande ska ske i samverkan med andra 
aktörer genom ett förebyggande arbetssätt, med den 
senaste tekniken och med kompetenta medarbetare. 
Verksamheten ska bedrivas utifrån invånarnas behov så 
effektivt som möjligt med syfte att frigöra resurser för att 
bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten. 

 Vård- och omsorgsförvaltningens ekonomi är i balans. 
Arbetet med "Trygg hemgång" pågår och innebär att man 
ska skapa förutsättningar för trygg hemgång från sjukhus 
och korttidsboende till det egna hemmet. Arbetet 
förutsätter fördjupad samverkan mellan olika professioner 
(teamsamverkan). 
Arbetet med kvalitetsregistret "Senior alert" fortgår, som 
innebär ett systematiskt förebyggande arbetssätt för 
minska fall, tryckskador, undernäring etc. En 
teamutbildning för berörda professioner är genomförd via 
högskolan väst. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Kommunens roll i omvärlden 

Strategiska mål: 
Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen 
Inriktningsmål  Kommentar 

Särskilt fokus inom verksamhetsutvecklingen ska ligga på 
omvärldsorientering, benchmarking och teknikutveckling. 

 Digitala trygghetslarm inom hemtjänsten har införts för 
samtliga brukare. Planering för ny teknik inom 
äldreboende i samband med ombyggnad av Ekbacken 
pågår. Utveckling av välfärdsteknologi är prioriterat och 
projekt pågår som handlar både om kameror som 
hjälpmedel för tillsyn samt mobil dokumentation 
socialsekreterare. Omvärldsbevakning inom samtliga 
verksamhetsområden sker genom Socialstyrelsens Öppna 
jämförelser 

Trygghet, tillgänglighet för kommuninvånarna -
 information. Kompetent personal, möjlighet att påverka 
sin situation, träffpunkter för alla. Tillskapa boenden efter 
behov och medverka aktivt i samhällsplaneringen. 

 Planering pågår gällande ombyggnad av Ekbackens 
äldreboende. Ekbacken ska efter ombyggnaden mer 
inriktas till ett boende för personer med 
minnesproblematik. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Klimat och miljö 

Strategiska mål: 
Vi planerar för ett hållbart samhälle 
Inriktningsmål  Kommentar 

Ett gott ledarskap ska känneteckna förvaltningen. Genom 
att även ge goda förutsättningar skapas en bra arbetsmiljö 
som bidrar till mindre ohälsa och lägre sjukfrånvaro. 

 Ökad chefstäthet har genomförts inom äldreomsorgen, 
LSS och IFO för att skapa bättre förutsättningar till ett 
aktivt och närvarande ledarskap. Arbetet med 
sjukfrånvaron är i fokus och har även gett resultat vad 
gäller ökad frisknärvaro. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Samhällsbyggande 

Strategiska mål: 
En infrastruktur och samhällsplanering som främjar kommunens utveckling 
Inriktningsmål  Kommentar 

Omsorgen om vuxna och äldre ska präglas av trygghet, 
valfrihet, självbestämmande, integritet samt delaktighet. 
Friskare äldre ska i högre grad kunna bo kvar hemma. 
Budget i balans. 

 Arbetssättet med kontaktperson och dokumentation 
gällande genomförandeplaner är i fokus och utvecklas 
kontinuerligt. Arbetet med "Trygg hemgång" pågår och 
innebär att man ska skapa förutsättningar för trygg 
hemgång från sjukhus och korttidsboende till det egna 
hemmet. Arbetet förutsätter fördjupad samverkan mellan 
olika professioner (teamsamverkan). 
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Nyckeltal 
Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Individen i fokus - den enskilde ska mötas 
professionellt med vänlighet och respekt. 
Individens synpunkter ska tas tillvara. Ett 
förebyggande synsätt och samverkan med andra 
aktörer ska motverka utanförskap för barn och 
unga vuxna. Vad gäller sysselsättning ska särskilt 
personer med funktionsnedsättning 
uppmärksammas. Arbetet ska utvecklas med de 
ideella organisationerna och ett utökat 
anhörigstöd ska kunna erbjudas. Budget i balans. 

Ej verkställda 
boendebeslut LSS 
- barn/unga 

100 

 

Boendebesluten har 
verkställts inom tre 
månader. 

Individen i fokus - den enskilde ska mötas 
professionellt med vänlighet och respekt. 
Individens synpunkter ska tas tillvara. Omsorgen 
om vuxna och äldre ska präglas av trygghet, 
valfrihet, självbestämmande, integritet samt 
delaktighet. Friskare äldre ska i högre grad kunna 
bo kvar hemma. Budget i balans. 

Ökad nöjdhet 
sociala aktiviteter 

100 % 

 

I Socialstyrelsens 
undersökning vad tycker 
de äldre om 
äldreomsorgen svarar 75 % 
positivt på hur nöjd man är 
vad gäller de sociala 
aktiviteterna som erbjuds 
på boendet. 
Detta kan jämföras med 
resultatet för riket (63 %) 
eller utfallet i Åmål år 2014 
(51 %). 

Ej verkställda 
boendebeslut 
enligt SoL inom 
äldreomsorgen 

100 

 

Boendebesluten har 
verkställts inom tre 
månader. 

Ej verkställda 
boendebeslut 
inom LSS - vuxna 

100 

 

Boendebesluten har 
verkställts inom tre 
månader. 

Effektivt resursutnyttjande ska ske i samverkan 
med andra aktörer genom ett förebyggande 
arbetssätt, med den senaste tekniken och med 
kompetenta medarbetare. Verksamheten ska 
bedrivas utifrån invånarnas behov så effektivt som 
möjligt med syfte att frigöra resurser för att 
bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten. 

Budget i balans 289,5 mkr 

 

Det ekonomiska resultatet 
för vård- och omsorgs-
nämnden är +1,2 mkr. 
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Övriga nyckeltal som vård- och omsorgsnämnden följer 

Övriga nyckeltal 2016 
Åmål 

2016 
Riket 

2015 
Åmål 

2015 
Riket 

2014 
Åmål 

2014 
Riket 

Hemtjänst kostnad (kronor) per brukare, över 65 år   277 992 264 044 255 851 248 127 

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%)   7,5 7,6 7,6 7,5 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kronor per brukare   694 400 807 794 654 091 803 165 

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)   4,9 4,2 5,0 4,2 

Väntetid antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende(medelvärde) 52 57 53 57 101 52 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar (medelvärde) 18 15 18 15 17 15 

LSS-boende barn och vuxna, kronor   653 757 827 129 660 869 811 057 

Missbrukarvård vuxna, kronor per invånare   454 476 325 489 

Kostnad familjehem/institutionsvård barn och unga per 
invånare 0-20 år   4 454 5 122 4 632 5 507 

Flertalet av nyckeltalen för 2016 publiceras första halvåret 2017. 



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)92

Överförmyndarnämnden



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)93

 
 

 
Årsredovisning 2016, Åmåls kommun   

12.8 Överförmyndarnämnd 
Uppdrag 
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som ska se till att de kommuninvånare som har 
ställföreträdare inte lider ekonomiska eller rättsliga förluster. Utgångspunkten är att dessa personer inte fullt ut 
kan företräda sig själva och därför behöver ha en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare. 
Överförmyndarverksamheten utgör därför en del av det grundläggande rättsskyddet i samhället för främst barn, 
människor med fysiska eller psykiska funktionshinder och äldre med nedsatt beslutsförmåga på grund av ålder 
eller sjukdom. 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att säkerställa en rättssäker och trygg handläggning av verksamheten. I 
tillsynsarbetet ingår bl.a. att årligen granska ekonomiska redovisningar av ställföreträdarens förvaltning av 
huvudmannens ekonomi. 

Överförmyndarverksamheten innebär myndighetsutövning i de flesta avseenden och styrs främst av 
bestämmelserna i föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn 
samt av reglerna i förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. 

Viktiga händelser 
År 2016 var ett händelserikt år. Generellt ser överförmyndarnämnden en ökning av antalet ärenden. De personer 
som är i behov av förvaltare, gode män eller förmyndare har blivit fler. Förutom ökningen av antalet dementa 
åldringar ökar även antalet personer med psykiska sjukdomar som är i behov av stöd och hjälp ute i samhället. Ett 
flertal ärenden har varit krävande och av mer komplicerad karaktär, vilket har gjort att även högre arvoden än 
normalt har utbetalats i dessa fall. 

Inom överförmyndarnämndens ansvarsområde ingår att så snart som möjligt tillsätta gode män för de 
ensamkommande barn som vistas i kommunen och att utöva tillsyn över de gode männen. Antalet ärenden med 
ensamkommande barn ökade markant under 2015 och 2016, vilket kraftigt påverkade arbetsbelastningen för 
överförmyndarnämnden. Arvoden till dessa gode män har betalats ut med kommunala medel som 
migrationsverket sedan kommer att ersätta kommunerna med i efterhand. 

För denna typ av ställföreträdarskap har överförmyndarnämnden infört arvodesschabloner som beräknas utifrån 
om det ensamkommande barnet har fått permanent uppehållstillstånd eller inte. Detta har effektiviserat 
handläggningen av arvoderingar för överförmyndarenheten, istället för att som tidigare summera och kontrollera 
antal arbetade timmar som gode mannen redovisade till överförmyndarnämnden. 

Sedan 2015 har allt högre krav ställts på överförmyndarverksamheten med anledning av ny lagstiftning: 

 Utreda ärenden om godmanskap och förvaltarskap på begäran från tingsrätten, vilket i praktiken har 
inneburit en mycket större tidsåtgång för överförmyndarna. 

 Överförmyndarnämnden ska se till att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som krävs för att de 
ska kunna klara av uppdraget. 

 Lämna förslag på god man respektive förvaltare. Vissa av de sökande som behöver ställföreträdare har svårt 
med det svenska språket. I dessa fall har överförmyndarnämnden försökt att hitta ställföreträdare som kan 
kommunicera på samma språk som huvudmannen. 

 Utföra skärpta lämplighetskontroller av de gode männen och förvaltarna. 
 Lämna statistik över verksamheten till länsstyrelsen. Statistiken omfattar bland annat antal och fördelning 

av ställföreträdarskap, arvoden och kostnader för verksamheten som bedrivs. 

För att klara hanteringen av ökade ärendevolymer har överförmyndarenheten genomgått personalförändringar i 
och med rekryteringen av nya handläggare till enheten. Överförmyndarenheten har även kontinuerligt sett över 
rutiner, blanketter och informationsblad. 

Under 2017 kommer riksdagen att ta ställning till ett lagförslag om att införa så kallade framtidsfullmakter som 
skulle kunna minska trycket på överförmyndarnämndens verksamhet i framtiden. Vilka förändringar som kommer 
att genomföras och vilka konsekvenser som detta skulle kunna få för överförmyndarverksamheten är i dagsläget 
för tidigt att kunna bedöma. 

 

Länsstyrelsens bedömning av verksamheten 2016 är, utifrån den årliga granskningen av överförmyndarnämndens 
verksamhet, att "Akterna förefaller var i mycket god ordning och noggrant skötta. Länsstyrelsens intryck är att 
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handläggningen sköts på ett mycket bra sätt med en hög ambitionsnivå av kompetenta handläggare". 

Mål- och resultatuppföljning 

Strategiska utvecklingsområden: 
Barn och unga 

Strategiska mål: 
Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Barnperspektivet ska beaktas, det vill säga 
överförmyndarverksamheten ska särskilt beakta vad 
hänsyn till barnens bästa kräver. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner och 
processer för att säkerställa handläggningen av ärenden. 
Vid handläggningen har personalen fokus på att utreda, 
redovisa och beakta barnens bästa i alla beslut som berör 
barnet. Att så har skett ska märkas och göras konkret i 
dokumentationen. 

Social hållbarhet och samverkan med olika aktörer i 
samhället ska skapa grund för barn och ungas trygghet och 
välfärd. Överförmyndarnämnden ska samverka med andra 
samhällsaktörer i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
de barn och unga som är i behov av stöd. 

 Överförmyndarnämnden har deltagit i diverse möten och 
nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och information till 
olika intressenter i samhället som berörs av 
överförmyndarverksamheten. 

Personalen ska genom utbildningsinsatser kontinuerligt 
fortbilda sig för att i högre grad förfoga över god och 
mångsidig kompetens samt nödvändiga färdigheter för att 
rättssäkert kunna genomföra insatser och stöd med 
kontinuitet och helhetssyn. 

 Personalen har deltagit i diverse utbildningar. Det är 
viktigt att det finns förutsättningar för 
kompetensutveckling hos personalen för att kunna 
utveckla verksamheten. Med rätt kompetens kan 
personalen bidra till bra kvalitativa insatser i 
verksamheten. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Åldrande med livskvalitet 

Strategiska mål: 
Värdigt åldrande med god livskvalitet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Huvudmän och närstående ska bemötas på ett värdigt och 
respektfullt sätt för att skapa en positiv självbild och tilltro 
till sin egen förmåga samt skapa goda förutsättningar för 
en bra livssituation utifrån individuella önskemål. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner för att den 
enskilde inte ska lämnas utan stöd utan ägnas 
uppmärksamhet från överförmyndarenhetens sida. Den 
enskildes situation ska uppmärksammas när vederbörande 
vänder sig till överförmyndarnämnden i ett ärende.  

Huvudmän ska ha inflytande och vara delaktiga i beslut 
om åtgärder och insatser som berör dem. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner och 
processer för att varje beslut som rör en individ ska 
grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just 
den här personen. I detta sammanhang ska individens 
egen vilja och önskemål vägas in. Olika förslag till lösningar 
ska analyseras och vägas mot varandra i en 
beslutssituation. Den egna viljan är inte alltid helt 
avgörande för vilket beslut som fattas men ska alltid 
beaktas, utredas och redovisas i dokumentationen. 

Personalen ska genom utbildningsinsatser kontinuerligt 
fortbilda sig för att i högre grad förfoga över god och 
mångsidig kompetens samt nödvändiga färdigheter för att 
rättssäkert kunna genomföra insatser och stöd med 
kontinuitet och helhetssyn. 

 Personalen har deltagit i diverse utbildningar. Det är 
viktigt att det finns förutsättningar för 
kompetensutveckling hos personalen för att kunna 
utveckla verksamheten. Med rätt kompetens kan 
personalen bidra till bra kvalitativa insatser i 
verksamheten. 
 

Överförmyndarverksamheten ska kännetecknas av hög 
kvalitet på all verksamhet vilket förutsätter ett uthålligt 
arbete med ständiga förbättringar och utveckling av 

 Rutiner, blanketter och informationsmaterial utvecklas 
kontinuerligt för att effektivisera verksamheten och 
underlätta för medborgarna. Överförmyndarnämndens 
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Inriktningsmål  Kommentar 

rutiner och service. De ekonomiska resurserna ska 
utnyttjas effektivt. 

tjänster kännetecknas av hög kvalitet och ska vara lätt 
tillgängliga för medborgarna. Överförmyndarnämnden 
planerar därför att utöka utbudet av e-tjänster. Genom e-
tjänster förenklas och utvecklas verksamheten liksom 
kontakterna med ställföreträdarna. Den ekonomiska 
uppföljningen sker genom månatliga uppföljningar med 
förvaltningens controller på enhetsnivå. 

Nyckeltal 
Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Social hållbarhet och samverkan 
med olika aktörer i samhället ska 
skapa grund för barn och ungas 
trygghet och välfärd. 
Överförmyndarnämnden ska 
samverka med andra 
samhällsaktörer i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för de barn 
och unga som är i behov av stöd. 

Samverkan 6 

 

Överförmyndarenheten har under 
året deltagit i 15 möten med 
kommunernas socialtjänster, diverse 
föreningar, nätverk och frivillig-
hetsorganisationer som arbetar för 
att brukare, klienter, patienter och 
huvudmän som är i behov av 
stödinsatser ska få en rättssäker 
insats med god kvalitet. 

Personalen ska genom 
utbildningsinsatser kontinuerligt 
fortbilda sig för att i högre grad 
förfoga över god och mångsidig 
kompetens samt nödvändiga 
färdigheter för att rättssäkert kunna 
genomföra insatser och stöd med 
kontinuitet och helhetssyn. 

Utbildningstillfällen 4 

 

Personalen har deltagit i totalt 14 
utbildningstillfällen – grundutbild-
ningar i överförmyndarens ABC, 
överförmyndarnyheter och i kurser/ 
konferenser som bland annat 
Föreningen Sveriges 
Överförmyndare (FSÖ) har anordnat. 
Detta nyckeltal är kopplat till det 
strategiska målet "Barn och unga i 
Åmåls kommun ska växa upp under 
trygga och goda förhållanden". 

Personalen ska genom 
utbildningsinsatser kontinuerligt 
fortbilda sig för att i högre grad 
förfoga över god och mångsidig 
kompetens samt nödvändiga 
färdigheter för att rättssäkert kunna 
genomföra insatser och stöd med 
kontinuitet och helhetssyn. 

Utbildning 4 

 

Personalen har deltagit i totalt 14 
utbildningstillfällen – grundutbild-
ningar i överförmyndarens ABC, 
överförmyndarnyheter och i kurser/ 
konferenser som bland annat 
Föreningen Sveriges 
Överförmyndare (FSÖ) har anordnat. 
Detta nyckeltal är kopplat till det 
strategiska målet "Barn och unga i 
Åmåls kommun ska växa upp under 
trygga och goda förhållanden". 

Överförmyndarverksamheten ska 
kännetecknas av hög kvalitet på all 
verksamhet vilket förutsätter ett 
uthålligt arbete med ständiga 
förbättringar och utveckling av 
rutiner och service. De ekonomiska 
resurserna ska utnyttjas effektivt. 

Effektiv handläggning 90 % 

 

Överförmyndarenheten har 
kontinuerligt arbetat med att 
effektivisera handläggningen av 
ärenden vilket har medfört att 95 % 
av ansökningar om överförmyndar-
nämndens medgivande har färdig-
behandlats inom sex veckor. När det 
gäller handläggningstiden för 
anmälningar till överförmyndar-
nämnden om behov av ställföre-
trädare har inte detta helt kunnat 
uppfyllas på grund av personalbrist 
under året. Utfallet är 80 % ärenden 
som har färdigbehandlats. 

Granskning av 
årsräkningar 

100 % 

 

98 % av årsräkningarna blev 
granskade av överförmyndar-
nämnden innan den 1 juli 2016. Ett 
antal redovisningar blev dock inte 
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Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

godkända på grund av att ställ-
företrädarna var tvungna att 
komplettera sina redovisningar för 
att överförmyndarnämnden skulle 
kunna bedöma riktigheten i redo-
visningarna. Dessa redovisningar var 
i stort sett färdiggranskade och 
godkända av överförmyndar-
nämnden i december månad 2016. 

Granskning av 
slutredovisningar och 
tillgångsförteckningar 

90 % 

 

Överförmyndarenheten har granskat 
och godkänt 92 % av alla slut-
räkningar och förteckningar inom 
föreskriven tid. I de fall som 
granskningen inte har gjorts inom 
målramen handlar det om att 
ställföreträdarna har varit tvungna 
att komplettera sina redovisningar 
innan överförmyndarnämnden har 
kunnat fatta ett beslut. 

Vitesföreläggande 100 % 

 

Överförmyndarnämnden beslutade i 
maj månad 2016 om att 
vitesförelägga de ställföreträdare, 
som trots påminnelse, inte hade 
kommit in med sin redovisning i tid 
till överförmyndarnämnden. Dessa 
vitesförelägganden fattade 
överförmyndarnämnden beslut om, 
innan den 1 juni 2016, vilket 
motsvarar målets ram. 
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13 Begreppsförklaringar 
Avskrivning 
Kostnad för anläggningstillgångens värdeminskning. 

Avsättning 
Skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. 

Balanskrav 
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om 
resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. 

Balanskravsutredning 
Vid utredning om balanskravet har uppnåtts ska hänsyn tas till vissa redovisningsposter, till exempel 
realisationsvinster. 

Balansräkning 
Balansräkning är en uppställning av kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. 

Driftredovisning  
Kostnader och intäkter för den löpande verksamheten. 

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder samt avsättningar. 

God ekonomisk hushållning 
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. För verksamheten ska anges mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Intäkt 
Periodiserad inkomst, det vill säga den del av inkomsten som tillhör året. 

Investeringsredovisning  
Omfattar utgifter för investeringar i anläggningstillgångar. 

Kassaflödesanalys 
Visar betalningsflöden och hur likviditeten har förändrats. 

Komponentredovisning 
Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde successivt förbrukas, måste skillnader i förbrukning och 
nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång beaktas. 

Kostnad 
Periodiserad utgift, det vill säga den del av utgiften som tillhör året. 

Pensionsskuld 
Åtagandet för nuvarande och tidigare anställdas hittills intjänade men ännu inte utbetalade pensioner. Se vidare 
kapitlet Redovisningsprinciper. 

Resultaträkning 
Sammanställning över hur ekonomin gått under året. Resultaträkningen visar intäkter och kostnader och ger som 
saldo årets resultat (vinst eller förlust). 

Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder visar den finansiella styrkan på kort sikt. 

Soliditet 
Eget kapital i relation till de totala tillgångarna visar hus stor del av dessa som finansieras med egna medel -
 finansiell styrka på lång sikt. 

Årsprognos 
Avvikelse vid jämförelse med budget 

 Överskott om nettokostnaderna är lägre än budget. 
 Underskott om nettokostnaderna är högre än budget. 



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)98



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)99



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)100



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)101



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)102



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)103



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)104



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)105



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)106



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)107



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)108



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)109



Årsredovisning 2016, Åmåls kommun                              (110)110



Vår vision


	1 Fakta om Åmål
	2 Kommunstyrelsens ordförande
	3 Kommunens organisation
	4 Mål- och resultatstyrning
	5 Förvaltningsberättelse
	6 Redovisningsprinciper
	7 Resultaträkning med analys
	8 Balansräkning med analys
	9 Kassaflödesanalys
	10 Notupplysningar
	11 Övrig redovisning i kommunen
	12 Verksamhetsberättelser samt måluppfyllelse
	13 Begreppsförklaringar
	Revisionshandlingar

