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1 FAKTA OM ÅMÅL 

Invånare 

 2015-08-31 2014 2013 2012 2011 2010 

Folkmängd (31 december om inget annat framgår) 12 547 12 326 12 229 12 211 12 226 12 294 

Födelsenetto -52 -51 -66 -73 -53 -52 

Flyttnetto 273 148 85 58 -17 -87 

Skatteunderlag och utdebitering av skatt 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Utdebitering av skatt       

- Kommun 22,46 22,46 22,46 22,46 22,89 22,54 

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

- Kyrkoavgift 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,18 

- Begravningsavgift 0,46 0,46 0,46 0,46 0,42 0,41 

Total 35,60 35,25 35,25 35,00 34,96 34,58 

Ekonomi och personal 

 201508 2014 2013 2012 2011 2010 

Ekonomi, miljoner kronor (mkr)       

Tillgångar 387 396 393 419 373 441 

Långfristiga lån 18 18 33 68 70 70 

Kortfristiga skulder 149 178 152 125 96 115 

Eget kapital 196 173 175 192 170 249 

Likvida medel 110 110 90 72 48 35 

Pensionsskuld 331 337 355 352 365 335 

Soliditet % 50 44 44 46 46 56 

Soliditet % inklusive pensionsskuld -35 -41 -46 -38 -52 -20 

Personal       

Tillsvidare- och visstidsanställda 1 284 1 218 1 152 1 141 1 126  

Årsarbetare 1 149 1 088 1 020 1 007 986  
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2 MÅL- OCH RESULTATSTYRNING 
Åmåls vision är att bli Sveriges mest gästvänliga stad. Till visionen har kopplats fyra värdeord: 

 genuin 
 omtänksam 
 aktiv 
 modig 

Med Vision 2020 som stöd har strategier, planer och verksamhetsmål utarbetats. 

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 och enhetsmål. 

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

Inriktningsmål - ett övergripande och styrande mål som antas av styrelse/nämnd/ bolagsstyrelse. Inriktningsmålet 
har sin utgångspunkt i ett strategiskt utvecklingsområde och ett strategiskt mål. Målet är vägledande för 
förvaltningsmål och enhetsmål. I nedanstående tabeller redovisas inom parentes den styrelse/nämnd som beslutat 
om inriktningsmålet. Kommunfullmäktige benämns KF. 

Uppföljning av inriktningsmål redovisas av respektive styrelse/nämnds Verksamhetsberättelse. En samlad 
bedömning av kommunens måluppfyllelse kommer att ske i samband med årsskiftet. 

Barn och unga 

Strategiska mål  Inriktningsmål 

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

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

Åmåls skolor ska vara kända för sin höga kvalitet. (KF)  

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. (KF)  

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

Förebyggande synsätt skall genomsyra alla verksamheter 
inom vård och omsorg. Viktigt är: förebyggande insatser som 
fysisk aktivitet för gruppen äldre samt motverka utanförskap 
för barn- och unga. Utveckla arbetet med de ideella 
organisationerna utökat anhörigstöd. Samtliga åtgärder skall 
resultera i färre omfattande insatser.  (Vård- och 
omsorgsnämnden) 

Individen i fokus - i mötet med den enskilde skall vänlighet 
och respekt visas, vidare se på personens individuella 
förutsättningar samt medverka till att den enskilde känner 
sig behövd och sedd. (Vård- och omsorgsnämnden) 

 



   
 

   

  6 

Åldrande med livskvalitet 

Strategiska mål  Inriktningsmål 

Värdigt åldrande med god livskvalitet 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. (KF)  

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

Förebyggande synsätt skall genomsyra alla verksamheter 
inom vård och omsorg. Viktigt är: förebyggande insatser som 
fysisk aktivitet för gruppen äldre samt motverka utanförskap 
för barn- och unga. Utveckla arbetet med de ideella 
organisationerna utökat anhörigstöd. Samtliga åtgärder skall 
resultera i färre omfattande insatser. (Vård- och 
omsorgsnämnden) 

Individen i fokus - i mötet med den enskilde skall vänlighet 
och respekt visas, vidare se på personens individuella 
förutsättningar samt medverka till att den enskilde känner 
sig behövd och sedd. (Vård- och omsorgsnämnden) 

Arbete och näringsliv 

Strategiska mål  Inriktningsmål 

Fler människor i arbete 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. (KF)  

Åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten måste 
särskilt prioriteras. (KF)  

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. (KF)  

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. (KF)  

Varje barn och elev ska utmanas i sitt lärande för att 
utvecklas maximalt och nå minst godkänt betyg i alla ämnen. 
(Barn- och utbildningsnämnden) 
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Kultur och fritid 

Strategiska mål  Inriktningsmål 

Åmål - det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus. Åmåls kommun, med ambitionen att vara Sveriges mest 
gästvänliga stad, ska vara det självklara turistmålet i 
Vänerlandskapen. (KF)  

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

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

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) 

Samverkan och service 

Strategiska mål  Inriktningsmål 

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

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. (KF)  

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. (KF)  

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

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

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. (KF)  

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

Kvaliteten på och resultatet av samverkan med offentliga 
verksamheter ska öka. (Barn- och utbildningsnämnden) 

Individen i fokus - i mötet med den enskilde skall vänlighet 
och respekt visas, vidare se på personens individuella 
förutsättningar samt medverka till att den enskilde känner 
sig behövd och sedd. (Vård- och omsorgsnämnden) 

Samverkan med andra skall prägla Vård- och 
omsorgsnämndens arbete, syftet är att uppnå 
kostnadseffektivitet och en hög livskvalitet för den enskilde. 
Vård- och omsorgsförvaltningen skall särskilt sörja för:  
Ett förebyggande arbete gällande barn- och unga och en 
meningsfull sysselsättning för personer med funktions-
nedsättning. Ett koncerntänk inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen skall vara en del av Åmåls kommun. 
(Vård- och omsorgsnämnden) 
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Strategiska mål  Inriktningsmål 

Trygghet, tillgänglighet för kommuninvånarna - information. 
Kompetent personal, möjlighet att påverka sin situation, 
träffpunkter för alla. Tillskapa boenden efter behov och 
medverka aktivt i samhällsplaneringen. (Vård- och 
omsorgsnämnden) 

Effektivt resursutnyttjande skall ske i samverkan med andra 
aktörer genom ett förebyggande arbetssätt, med den 
senaste tekniken och med kompetenta medarbetare. 
Verksamheten skall bedrivas utifrån invånarnas behov så 
effektivt som möjligt med syfte att frigöra resurser för att 
bibehålla eller öka kvalitén i verksamheten. (Vård- och 
omsorgsnämnden) 

Kommunens roll i omvärlden 

Strategiska mål  Inriktningsmål 

Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen. 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 ajour 
med samhällsutvecklingen, såväl nationellt som 
internationellt. Nätverksbyggande är av allt större betydelse. 
(KF)  

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. (KF)  

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

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

Kommunen ska aktivt ta del av EU-s program och 
kontaktnät. Finansiering via EU ska användas optimalt. (KF)  

Flera av kommunens utvecklingsbehov finansieras med stöd 
av olika Eu -program eller andra projektpengar. 
(Kommunstyrelsen) 

Internationellt samarbete och utveckling ska prägla Barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter. (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

Omvärldsorientering, benchmarking med andra 
kommuner/regioner/riks/EU. Vi skall vara: modiga, aktiva, 
tillåtande och i framkant. Lyfta fram positiva händelser och 
bevaka teknikutvecklingen inom området. (Vård- och 
omsorgsnämnden) 

Trygghet, tillgänglighet för kommuninvånarna - information. 
Kompetent personal, möjlighet att påverka sin situation, 
träffpunkter för alla. Tillskapa boenden efter behov och 
medverka aktivt i samhällsplaneringen. (Vård- och 
omsorgsnämnden) 
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Klimat och miljö 

Strategiska mål  Inriktningsmål 

Vi planerar för ett hållbart samhälle. Alla verksamheter ska planeras och bedrivas utifrån ett 
hållbart ekologiskt, miljö- och energiperspektiv. (KF)  

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.  (Bygg- och 
miljönämnden) 

Jordens begränsade resurser ställer höga krav på en 
miljömedveten verksamhet där alla inblandade tar sitt 
ansvar. (Barn- och utbildningsnämnden) 

Effektivt resursutnyttjande skall ske i samverkan med andra 
aktörer genom ett förebyggande arbetssätt, med den 
senaste tekniken och med kompetenta medarbetare. 
Verksamheten skall bedrivas utifrån invånarnas behov så 
effektivt som möjligt med syfte att frigöra resurser för att 
bibehålla eller öka kvalitén i verksamheten. (Vård- och 
omsorgsnämnden) 

Samhällsbyggande 

Strategiska mål  Inriktningsmål 

En infrastruktur och samhällsplanering som främjar 
kommunens utveckling. 

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

Kommunens läge vid Vänern och andra vattendrag samt 
natursköna omgivningar, ska användas för rekreation och 
utveckling av sjönära och andra attraktiva boenden. (KF)  

Åmåls kommun ska vara en attraktiv skolkommun vad gäller 
såväl inne- som utemiljö med en säker skolväg. (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

Trygghet, tillgänglighet för kommuninvånarna - information. 
Kompetent personal, möjlighet att påverka sin situation, 
träffpunkter för alla. Tillskapa boenden efter behov och 
medverka aktivt i samhällsplaneringen. (Vård- och 
omsorgsnämnden) 
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3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Minst en gång under räkenskapsåret ska kommunen upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en 
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat. Upplysningar ska lämnas om 
sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning, och sådana händelser 
av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. 

Kommunens finansiella resultat och ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesrapport. 

I kapitlet Övrig redovisning i kommunen sammanställs driftredovisning och investeringsredovisning. 

Demografisk utveckling 

Befolkningsutvecklingen i Åmåls kommun var positiv under årets första månader. Befolkningen ökade med 221 
personer, från 12 326 till 12 547 invånare. Flyttnettot uppgick till 273 personer och födelsenettot till -52 personer. 

Arbetsmarknad 

Från Arbetsförmedlingens månadsstatisk har följande uppgifter hämtats. Antalet arbetslösa (det vill säga öppet 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) i Åmål har minskat under årets första åtta månader. Vid 
augusti månads utgång i år var 739 personer öppet arbetslösa, jämfört med 753 personer vid årsskiftet 2014/2015. 

När det gäller kategorin långtidsarbetslösa (i öppen arbetslöshet i mer än 6 månader) har dessa minskat till 92 
personer. Vid årsskiftet var 95 personer långtidsarbetslösa. 

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd har minskat från 431 vid årsskiftet till 348 i augusti 2015. 

Den öppna arbetslösheten bland ungdomar har också minskat. 166 ungdomar var öppet arbetslösa vid augusti 
månads utgång i år, att jämföra med 181 ungdomar vid årsskiftet 2014/2015. 

God ekonomisk hushållning 

För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både 
ekonomi och verksamhet. 

Finansiella mål 

1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 procent av totala intäkter. 
Resultat: Ja, kommunens nettokostnad uppgår till 96,4%. 

2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i att det egna kapitalet inflationssäkras. 
Resultat: Ja, för att uppnå inflationssäkring ska resultatet minst uppgå till 0,2 mkr (inflation 0,1 %). Resultatet före 
balanskravavstämning uppgick till 21,1 mkr. 

3. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får ske för investeringar som sker inom taxekollektivet, 
dessa får finansieras med hjälp av externa lån. 
Resultat: Ja, samtliga investeringar är finansierade med egna medel 

4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 mkr per år. 
Resultat: Ja, amortering har skett under hösten med 33 mkr. 

5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst uppgå till 50 procent. 
Resultat: Ja, soliditeten uppgår till 50 %. 

6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som t ex pensioner och avslutning av deponi, ska planeras och hanteras 
inom driftbudget. 
Resultat: Ja, avsättningar görs för nyintjänade pensioner. 
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Risk- och känslighetsanalys 

Riskanalys 

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Utifrån internkontrollplanen genomför 
nämnderna varje år uppföljning av intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. 

En god riskkännedom och kontrollmiljö säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel. 
"COSO" är en internationell modell och definition av intern kontroll. 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 

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 nämnd eller styrelse ansvarar 
förvaltningschef för konkreta regler och anvisningar. 

Framtid 

Åmåls kommun har påbörjat arbetet med den nya visionsstyrningsmodellen och kommer under de närmaste åren 
kunna se effekter från detta arbete. 

En fortsatt utveckling av interna och externa arbetsprocesser kommer att genomföras i syfte att öka effektiviteten. 
Bedömningen som görs är att framtida intäkter, i form av skatter och utjämningsbidrag, inte kommer att öka i den 
omfattning som motsvarar de externa förväntningar och krav som kommer ställas på kommunen i framtiden. Om 
kommunen ska kunna uppfylla framtidens förväntningar och krav, med bibehållen kvalitetsnivå, utan att höja 
skatteuttaget så behöver vi använda resurser mer optimalt. Sannolikt kommer inte arbetet med att optimera 
nuvarande verksamheter vara tillräckligt för att nå en ekonomisk balans i linje med vad god ekonomisk hushållning 
innebär. Ambitionsnivån kommer troligtvis behöva sänkas generellt samt bortprioritering av verksamheter som 
bedrivs idag. 

Väsentliga personalförhållanden 

Nedanstående personalstatistik avser förhållandet per den 31 augusti 2015. Definitionerna baseras på 
rekommendationer för personalstatistik som framtagits av Sveriges Kommuner och Landsting. 
 

 Antal anställda 201508 201408 

Totalt 1 284 1 268 

varav kvinnor (fördelning i %) 1072 (83,5%) 1046 (82,5%) 

varav män (fördelning i %) 212 (16,5%) 222 (17,5%) 

Antal årsarbetare 1 149 1 125 

Antalet anställda fortsätter att öka, från 1 268 i augusti ifjol till 1 284 i augusti i år. Ökning har skett inom 
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen (+17) och Barn- och utbildningsförvaltningen (+7). Minskning har 
skett inom Vård- och omsorgsförvaltningen (-5) samt inom Kommunstyrelsens förvaltning (-3). 
 

Fördelning hel- och deltid 201508 (inom parentes 201408) Heltid Deltid 

Totalt 56,3 % (53,6 %) 43,7 % (46,4 %) 

kvinnor 50,8 % (48,5 %) 49,2 % (51,5 %) 

män 84,0 % (77,9 %) 16,0 % (22,1 %) 
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Antalet personer som arbetar heltid ökar hos Åmåls kommun, en ökning med 2,7 procentenheter. Hos kvinnor 
ökar heltidsanställningarna med 2,3 procentenheter, från 48,5 procent till 50,8 procent. Hos män ökar antalet 
heltidsanställningar med 6,1 procentenheter, från 77,9 procent till 84,0 procent. 

 

Sysselsättningsgrad (heltid=100%) 201508 201408 

Totalt 89,6 % 88,8 % 

kvinnor 88,3 % 87,7 % 

män 95,7 % 93,6 % 

Även medelsysselsättningsgraden hos de anställda ökar i Åmåls kommun, från 89,3 procent i augusti 2014 till 89,6 
procent i augusti 2015. 
 

Medellön, kr per månad 201508 201408 

Totalt 26 371 25 602 

kvinnor 25 838 25 016 

män 29 066 28 364 

kvinnors lön förhållande till mäns lön % 88,9 88,2 

Medellönen hos Åmåls kommuns anställda, baserad på heltidslöner, var 26 371 kronor per månad. Kvinnors löner i 
förhållande till mäns löner var 88,9 procent i augusti 2015 mot 88,2 procent i augusti 2014. Under sista kvartalet 
2015 kommer en lönekartläggning att genomföras. 
 

Medelålder 201508 201408 

Totalt 45,8 45,4 

Kommunstyrelsens förvaltning 48,3 48,2 

Integrations- och arbetsmarknad 45,8 48,3 

Vård- och omsorgsförvaltningen 44,0 43,0 

Barn- och utbildningsförvaltningen 48,2 48,4 

Medelåldern är något högre jämfört med augusti 2014. 

 

Pensionsavgångar (uppnår 65 års ålder) Antal 

År 2016 29 

År 2017 44 

År 2018 26 

År 2019 30 

År 2020 29 

Totalt 2016-2020 158 

Antalet kommande pensionsavgångar är marginellt högre jämfört med hur det såg ut motsvarande period år 2014, 
om utgångspunkten är när de anställda fyller 65 år. Den närmaste femårsperioden kommer 158 personer fylla 65 
år, jämfört med 150 personer motsvarande period år 2014. 
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Värt att nämnas är att under perioden 2006-2010 gick 226 personer i pension. Enligt gällande lagstiftning kan 
anställda välja att gå i pension i åldersintervallet 61-67 år. 

Även om antalet tillsvidareanställda som fyller 65 år i snitt är mindre jämfört med föregående år bör det dock 
påpekas att inom vissa yrken och yrkeskategorier kommer det med stor sannolikhet att bli stora problem med 
rekryteringen, speciellt med tanke på att konkurrenssituationen förväntas att bli värre inom vissa yrkesområden. 
 

Sjukfrånvarotal % 201508 201408 201308 

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,2 6,9 6,3 

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvarotid 50,7 49,9 46,4 

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 7,9 7,4 7,0 

Summa sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 4,4 4,7 3,2 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldergruppen 29 år eller yngre 6,1 5,8 4,7 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldergruppen 30-49 år 7,3 6,5 6,1 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldergruppen 50 år eller äldre 7,4 7,6 7,0 

Ovan redovisas sjukfrånvarotal för Åmåls kommun för perioderna augusti 2015, augusti 2014 och augusti 2013. 
Värt att notera är att den totala sjukfrånvaron har en uppåtgående trend, inte bara i Åmåls kommun utan även sett 
till riket i stort. Det bör också nämnas att det är den långa sjukfrånvaron som slår igenom i de totala 
sjukfrånvarosiffrorna.   

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 koncernredovisning för Åmåls kommun ingår Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB 556526-8520) samt Stadsnät i 
Åmål AB (SÅAB 556708-7530) till 100 procent. 

Åmåls kommun är dessutom delägare av Dalslandskommunernas Kommunalförbund (DKKF). Medlemmar är 
Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Melleruds kommun och Åmåls kommun. 
Ägarandelen för Åmåls kommun är 23 procent. Kommunalförbundets resultat-och balansräkning har inte inräknats 
i den sammanställda redovisningen. 

För bolagens och förbundets ekonomiska resultat och ställning per 31 augusti 2015 hänvisas till respektive 
delårsrapport. 

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. 

Resultatet för perioden januari-augusti 2015 uppgår till 4,6 miljoner kronor (föregående år 13,9 mkr). Den främsta 
orsaken till det positiva resultatet är att en stor del av det planerade underhållet kommer att genomföras under 
det sista tertialet av 2015. 
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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. 

I enlighet med kommunfullmäktiges ägardirektiv har etapp 1 påbörjats - utbyggnad av ett fiberoptiskt nät i 
tätorten. Etapp 1 omfattar anslutning av alla kommunkoncernens fastigheter. Därutöver kommer fastighetsägare 
utmed dragningen erbjudas anslutning. Bolaget har också genomfört en projektering avseende ett förtätat 
stamnät på landsbygden. Efter genomförd projektering får bolaget i uppdrag att, via ägardirektiv, ta ansvar för 
utbyggnad av stamnät på landbygden. Kommunen kommer sedan att hyra stamnätet av SÅAB. 
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4 REDOVISNINGSPRINCIPER 
Nedan beskrivs de viktigaste redovisningsprinciperna. Kommunen följer i allt väsentligt rekommendationerna från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 

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 redovisar anskaffningsvärde efter avdrag för investeringsbidrag och verkställda 
avskrivningar. Nominell metod, linjär avskrivning, används för beräkning av avskrivningar. Avskrivningstiderna har 
fastställts med utgångspunkt från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om avskrivningar men med en egen 
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 

 Maskiner och inventarier under ett halvt basbelopp – direktavskrivning. 
 Maskiner och inventarier över ett halvt basbelopp – 3, 5 och 10 år. 
 Fastigheter och anläggningar – 20, 33 och 50 år. 

Kommunen kommer att under hösten börja tillämpa komponentredovisning. Inom koncernen har ÅKAB under 
2014 implementerat komponentredovisning utifrån Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). I den sammanställda 
redovisningen har hänsyn tagits till ÅKAB:s övergång i enlighet med information från RKR (Rådet för kommunal 
redovisning) 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 långtidsbevakas av inkassobolag. För övriga kundfordringar sker 
individuell prövning av nedskrivningsbehov. Exploateringsområden redovisas som anläggningstillgång och 
tomtförsäljning hanteras som intäkt. Avsikten är att eventuella nya exploateringsområden redovisas som 
omsättningstillgång respektive anläggningstillgång enligt god redovisningssed. 

Avsättningar 

Från och med 2011 har beslut tagits om att redovisning av sluttäckning av deponi ska hanteras genom avsättning, i 
enlighet med rekommendation RKR 10.1. 

Övergången till nya och korrekta redovisningen sker utifrån stöd av rekommendation från RKR 14.1, 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.  

Kostnader för kommunens semesterlöneskuld kostnadsförs kontinuerligt (en tolftedel per månad). 

Periodisering 

Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter RKR:s rekommendation 4.2. Skatteintäkter redovisas under 
inkomståret för intjänandet. Redovisade skatteintäkter består av tre delar: 

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

föregående inkomstår. 
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Leverantörsfakturor inkomna efter periodskiftet, men hänförliga till föregående period, har skuldbokförts. 
Utställda kundfakturor efter periodskiftet, men hänförliga till föregående period, har bokförts som tillgång 
(upplupna intäkter). 

Leasing och driftprojekt 

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

Operationell leasing kan liknas vid en vanlig hyressituation. Leasingbolaget förvärvar 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 RKR 13.1 ska 
ett leasingavtal med en avtalstid om högst tre år redovisas som ett operationellt avtal oavsett om det annars 
uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. 

Driftprojekt med extern finansiering har eliminerats i delårsbokslutet. 

Extraordinära poster  

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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5 RESULTATRÄKNING MED ANALYS 
Resultaträkning är en sammanställning över hur ekonomin gått under året/perioden. Resultaträkningen visar 
intäkter och kostnader och ger som saldo årets/periodens resultat (vinst eller förlust). Intäkter är den del av 
inkomsterna som tillhör året/perioden. Kostnader är den del av utgifterna som tillhör året/perioden. 

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

Det ekonomiska resultatet för koncernen under januari-augusti 2015 uppgår till 25,3 miljoner kronor (mkr), att 
jämföra med 37,8  mkr motsvarande period föregående år. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2015 uppgår till 21,1 mkr, att jämföra med 
24,6 mkr motsvarande period föregående år. Verksamhetens nettokostnader har ökat mer än vad skatteintäkter 
och statliga utjämningsbidrag har ökat. I Driftredovisning redovisas intäkter och kostnader per styrelse/nämnd. 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Koncernen Kommunen 

  201508 201408 201508 201408 Årsbudget Beräknat utfall, helår 

Verksamhetens intäkter 1 184 528 174 459 128 615 120 773 179 997 186 818 

Verksamhetens kostnader 2 -578 572 -546 688 -557 424 -534 495 -860 466 -863 077 

Avskrivningar 3 -28 735 -26 254 -10 056 -9 702 -7 627 -7 707 

Verksamhetens nettokostnader  -422 779 -398 483 -438 865 -423 424 -688 096 -683 966 

Skatteintäkter 4 318 525 308 662 318 525 308 662 479 757 477 786 

Statliga utjämningsbidrag 5 139 776 137 836 139 776 137 836 208 694 210 296 

Finansiella intäkter 6 141 766 2 165 2 510 3 600 3 600 

Finansiella kostnader 7 -10 330 -10 953 -476 -947 -1 800 -1 800 

Resultat efter skatteintäkter och 
finansnetto  25 333 37 828 21 125 24 637 2 155 5 916 

Extraordinära intäkter        

Extraordinära kostnader        

Bokslutsdisposition        

Skattekostnader        

Årets resultat 21 25 333 37 828 21 125 24 637 2 155 5 916 

Resultatanalys 

Nedan beskrivs intäkter och kostnader utifrån den sammanställda resultaträkningen (koncernen) samt för Åmåls 
kommun. Belopp inom parentes avser föregående års utfall (januari-augusti 2014). 

Koncernen 

Resultatet för Åmåls kommuns koncern uppgår till +25,3 mkr, varav Åmåls kommun genererade +21,1 mkr, ÅKAB 
+4,6 mkr och SÅAB -0,4 mkr. 

Av koncernens intäkter på 184,5 mkr står kommunen för 128,6 mkr. Jämfört med motsvarande period föregående 
år har intäkterna ökat med 6 procent. 

Totala verksamhetskostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 607,3 mkr, varav kommunen stod för 567,5 mkr. 
Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna ökat med 6 procent. 

Det finansiella nettot uppgår till -10,2 mkr, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande period 
föregående år. 
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Kommunen 

Verksamhetens intäkter 

De verksamhetsanknutna intäkterna består till största delen av avgifter från barnomsorg, äldreomsorg, lokalhyror 
och interkommunala ersättningar. Från och med 2011 hanteras vatten och renhållning inom den gemensamma 
Teknik- och fritidsnämnden, som administreras och hanteras av värdkommunen Säffle. Verksamhetens intäkter 
uppgår under januari- augusti 2015 till128,6 mkr (120,8 mkr) och finansierar 22,7 procent av 
verksamhetskostnaderna (22,2 procent). 

Verksamhetens kostnader 

De verksamhetsknutna kostnaderna består till största delen av personal, köpta tjänster och lokaler. 
Personalkostnader, inklusive pensioner, uppgår till 368,9 mkr eller 66,2 procent av kommunens kostnader 
exklusive avskrivningar. De totala verksamhetskostnaderna, inklusive kostnaden för avskrivningar, har ökat med 
23,3 mkr jämfört med samma period 2014, vilket motsvarar en procentuell ökning med 4,2 procent. 

Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag 

Totala skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag under januari-augusti 2015 uppgår till 458,3 mkr, att jämföra 
med 446,5 mkr under samma period föregående år. 

Finansnetto  

Både ränteintäkter och räntekostnader har minskat, vilket har resulterat i att den finansiella nettointäkten har ökat 
med 8 procent jämfört med samma period föregående år. 

Periodens resultat 

Det ekonomiska resultatet för januari-augusti 2015 uppgår till 21,1 mkr, att jämföra med 24,6 mkr motsvarande 
period föregående år. Verksamhetens nettokostnader har ökat mer än vad skatteintäkter och statliga 
utjämningsbidrag har ökat. I Driftredovisning redovisas intäkter och kostnader per styrelse/nämnd. 

Beräknat utfall, helår 

Beräknat helårsresultat uppgår till 5,9 mkr. Jämfört med budget är detta en avvikelse på +3,8 mkr. 

I denna avvikelse ingår beräknad återbetalning av premier avseende 2004 års avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 
och avgiftsbefrielseförsäkring i enlighet med beslut av AFA Försäkring. Återbetalningen är beräknad till 7,1 mkr och 
kommer att ske i slutet av 2015. Tidigare år har återbetalda försäkringspremier använts till partiell inlösen av 
pensioner, men något sådant beslut har ännu inte fattats. 

Balanskravet 

Från år 2000 gäller det av riksdagen beslutade balanskravet för kommuner och landsting. Balanskravet innebär att 
årets intäkter ska överstiga årets kostnader. Vid avstämning om balanskravet uppnåtts ska hänsyn tas till vissa 
redovisningsposter. För Åmål kommun blir det justerade delårsresultatet enligt balanskravet följande: 

Miljoner kronor 201508 

Årets resultat enligt resultaträkning 21,1 

Realisationsvinst/-förlust -0,7 

Resultat enligt balanskravet 20,4 

 
Balanskravsprognosen för det justerade helårsresultatet beräknas till 5,2 mkr efter reducering av realisationsvinst 
0,7 mkr. Således pekar prognosen mot att balanskravet kommer att nås 2015. 
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6 BALANSRÄKNING MED ANALYS 
Balansräkning är en uppställning av koncernens och kommunens tillgångar och skulder per den 31 augusti 2015 
samt 31 december 2014. 

 Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Koncernen Kommunen 

  201508 201412 201508 201412 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar:      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 833 650 810 525 161 045 158 909 

Maskiner och inventarier 9 29 151 28 542 25 186 25 409 

Finansiella anläggningstillgångar 10 5 838 4 307 41 947 40 357 

Summa anläggningstillgångar  868 639 843 374 228 178 224 675 

Omsättningstillgångar      

Förråd och lager  262 290 0 3 

Fordringar 11 56 289 72 791 48 799 61 000 

Kassa och bank 12 133 650 119 940 109 849 109 854 

Summa omsättningstillgångar  190 201 193 021 158 648 170 857 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 058 840 1 036 395 386 826 395 532 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Årets resultat 21 25 333 6 387 21 125 -1 303 

Resultatutjämningsreserv  7 900 7 900 7 900 7 900 

Övrigt eget kapital  203 648 197 261 165 550 166 853 

Utgående eget kapital 13 236 881 211 548 194 575 173 450 

Avsättningar 14 25 765 27 060 25 073 26 368 

Skulder      

Långfristiga skulder 15 617 500 575 750 18 000 18 000 

Kortfristiga skulder 16 178 694 222 037 149 178 177 714 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 058 840 1 036 395 386 826 395 532 

ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtagande 17 1 400 079 1 219 594 1 400 079 1 219 594 

Pensionsförpliktelser 18 330 687 336 565 330 687 336 565 

Förvaltade fonder  4 135 4 113 4 135 4 113 

Outnyttjad kontokredit  50 000 50 000 50 000 50 000 

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation (Fastigo)  266 250 0 0 

Finansiell analys 

Nedan beskrivs tillgångar och skulder utifrån den sammanställda balansräkningen (koncernen) samt för Åmåls 
kommun. Belopp inom parentes avser föregående års utfall (per 31 december 2014). 
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Koncernen 
Anläggningstillgångar 

Värdet på anläggningstillgångar uppgår till 868,6 mkr och har ökat med 25,3 mkr. 

Fordringar 

Kortfristiga fordringar har minskat med 16,5 mkr. 

Likviditet 

Likviditeten, i form av kassa och bank, har ökat med 13,7 mkr. 

Avsättningar 

Avsättningar har minskat med 16,5 mkr. 

Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder uppgår till 617,5 mkr, vilket är en ökning med 41,8 mkr. 

Soliditet 

Soliditeten motsvarar eget kapital i relation till totala tillgångar och visar hur stor del av dessa som finansieras med 
egna medel, det vill säga en finansiell styrka på lång sikt. Soliditeten uppgår per 31 augusti 2015 till 22 procent (20 
procent). Om pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen (ansvarsförbindelser) inräknas uppgår 
soliditeten till -9 procent (-12 procent). 

Kommunen 
Anläggningstillgångar 

Värdet på kommunens anläggningstillgångar har under årets första åtta månader ökat med 3,5 mkr och uppgår i 
augusti till 228,2 mkr (224,7 mkr). Under perioden har det nyinvesterats för 13,0 mkr. Det har avyttrats tillgångar 
till ett bokfört värde av 1,1 mkr och avskrivningar har gjorts till ett belopp av 10,0 mkr. 

Fordringar 

Kortfristiga fordringar har minskat med 12,5 mkr och uppgår till 48,8 mkr den 31 augusti 2015. 

Kassa och bank 

Kassa och bank har minskat med 5 tkr. 

Avsättningar 

Under året har avsättningar minskat med 1,3 mkr och uppgår till 25,1 mkr den 31 augusti 2015. 

Avsättningar till pensioner uppgår till 9,2 mkr (10,3 mkr). Avsättningar för regresskrav som ställts mot kommunen 
och som avser skador som uppkom i samband med översvämningar under 2009 och 2010, uppgår till 0,8 mkr (1,0 
mkr). Avsättning som avser framtida kostnader för att hantera sluttäckningen av deponin i Östby, uppgår till 
15,0 mkr (15,0 mkr). 

Låneskuld 

Kommunens låneskuld till kreditgivare uppgår till oförändrat 51 mkr varav 18 mkr är en långfristig skuld. 

Soliditet 

Soliditeten motsvarar eget kapital i relation till totala tillgångar och visar hur stor del av dessa som finansieras med 
egna medel, det vill säga en finansiell styrka på lång sikt. Soliditeten uppgår per 31 augusti 2015 till 50 procent (44 
procent). Om pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen (ansvarsförbindelser) inräknas uppgår 
soliditeten till -37 procent (-46 procent). 

Pensionsskuld 

Pensionsskulden, den del som ligger som en ansvarsförbindelse, har under året minskat och uppgår nu till 331 mkr 
(337 mkr). 



   
 

   

  21 

7 KASSAFLÖDESANALYS 
I kassaflödesanalysen redovisas koncernens och kommunens finansiering och investeringar under året/perioden. 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder samt visar den finansiella 
styrkan på kort sikt. 

I koncernen har kassa och bank ökat med 13,7 miljoner kronor (mkr) under perioden januari-augusti 2015. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -53,4 mkr och har finansierats dels med medel från den 
löpande verksamheten (25,4 mkr) och nyupptagna lån (41,7 mkr). 

I kommunen har kassa och bank minskat med 5 tkr under perioden januari-augusti 2015. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgår till -12,8 mkr och har finansierats med medel från den löpande verksamheten 
(12,8 mkr). 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Koncernen Kommunen 

  201508 201408 201508 201408 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  25 333 37 828 21 125 24 637 

Justering för avskrivningar  28 735 26 349 10 056 9 702 

Justering för avsättningar 19 -1 295 -3 516 -1 295 -3 516 

Övriga justeringsposter 20 -554  -733 -371 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  52 219 60 661 29 153 30 452 

Rörelsekapitalets förändring      

Ökning (-) / minskning (+) av förråd  28 119 3 0 

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar  12 467 36 352 12 505 30 310 

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder  -39 308 -52 016 -28 840 -26 275 

  -26 813 -15 545 -16 332 4 035 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  25 406 45 116 12 821 34 487 

Investeringar      

Bruttoinvesteringar  -53 703 -47 564 -13 024 -8 554 

Försäljning av anläggningstillgångar  1 811 0 1 811 6 174 

Anskaffning fastigheter  -23 0 -23 0 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar  -1 531 0 -1 590 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -53 446 -47 564 -12 826 -2 380 

Finansiering      

Nyupptagna lån  41 750 0 0 0 

Amortering och inlösen av lån   -2 250 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  41 750 -2 250 0 0 

Periodens kassaflöde  13 710 -4 698 -5 32 107 

Likvida medel vid årets början  119 940 146 634 109 854 90 364 

Likvida medel vid årets slut  133 650 141 936 109 849 122 471 

Förändring likvida medel (kassa och bank)  13 710 -4 698 -5 32 107 
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8 NOTUPPLYSNINGAR 
Nedan följer tilläggsupplysningar till resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. 

För tilläggsupplysningar till resultaträkningen och kassaflödesanalysen sker jämförelse med motsvarande period 
föregående år, medan balansräkningen jämförs med ställningen per den 31 december föregående år. 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Koncernen Kommunen 

 201508 201408 201508 201408 

Not 1     

Verksamhetens intäkter     

Försäljningsmedel 1 125 1 832 1 125 1 832 

Taxor och avgifter 16 143 18 263 16 143 18 263 

Hyror och arrenden 74 841 73 760 19 262 20 028 

Bidrag 62 968 58 253 62 968 58 253 

Försäljning verksamhet och entreprenad 27 372 22 026 27 372 22 026 

Övriga intäkter 2 079 325 1 745 371 

Summa 184 528 174 459 128 615 120 773 

     

Not 2     

Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader -384 792 -358 486 -368 933 -345 759 

Material -15 941 -16 196 -15 941 -16 196 

Hyror -3 740 -5 805 -40 307 -39 858 

Köpta tjänster -100 970 -105 480 -100 970 -105 480 

Bidrag -23 722 -20 773 -23 722 -20 773 

Övriga kostnader -49 407 -39 948 -7 551 -6 429 

Summa -578 572 -546 688 -557 424 -534 495 

     

Not 3     

Avskrivningar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -23 099 -21 350 -5 242 -5 333 

Inventarier -5 636 -4 904 -4 814 -4 369 

Summa -28 735 -26 254 -10 056 -9 702 

     

Not 4     

Skatteintäkter     

Preliminärt erhållen kommunalskatt 314 217 312 994 314 217 312 994 

Slutavräkning kommunalskatt 4 308 -4 332 4 308 -4 332 

Summa 318 525 308 662 318 525 308 662 
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Belopp i tusentals kronor (tkr) Koncernen Kommunen 

Not 5     

Statliga utjämningsbidrag     

Inkomstutjämningsbidrag 97 717 91 597 97 717 91 597 

Strukturbidrag 854 846 854 846 

Regleringsbidrag -318 1 887 -318 1 887 

Kostnadsutjämningsbidrag 13 089 14 114 13 089 14 114 

Utjämningsbidrag LSS 13 583 13 646 13 583 13 646 

Fastighetsavgift 14 665 15 746 14 665 15 746 

Generella statsbidrag 186 0 186 0 

Summa 139 776 137 836 139 776 137 836 

     

Not 6     

Finansiella intäkter     

Ränteintäkter 75 664 39 505 

Utdelning på aktier och andelar 42 42 42 42 

Övriga finansiella intäkter 24 60 2 084 1 963 

Summa 141 766 2 165 2 510 

     

Not 7     

Finansiella kostnader     

Räntekostnader -10 278 -10 828 -424 -822 

Ränta på pensionsavsättning -52 -125 -52 -125 

Övriga finansiella kostnader  0  0 

Summa -10 330 -10 953 -476 -947 

     

 201508 201412 201508 201412 

Not 8     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående balans 810 525 746 461 158 909 159 447 

Årets investeringar 46 444 41 539 7 419 8 736 

Anskaffning fastigheter 23 49 044 23 827 

Bokfört värde sålda fastigheter -244 -83 -65 -6 257 

Avskrivningar -23 098 -32 236 -5 241 -7 844 

Tilläggsinvestering  5 800  4 000 

Utgående balans 833 650 810 525 161 045 158 909 
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Belopp i tusentals kronor (tkr) Koncernen Kommunen 

Not 9     

Maskiner och inventarier     

Ingående balans 28 542 26 728 25 410 23 549 

Årets investeringar 7 259 9 472 5 604 8 411 

Försäljning -1 013 0 -1 013 0 

Avskrivningar -5 637 -7 658 -4 815 -6 551 

Utgående balans 29 151 28 542 25 186 25 409 

     

Not 10     

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier, värdepapper och andelar 4 659 2 919 40 908 39 318 

Långfristiga fordringar 1 179 1 388 1 039 1 039 

Långfristig fordran koncernföretag    0 

Summa 5 838 4 307 41 947 40 357 

     

Not 11     

Fordringar     

Kundfordringar 9 020 10 850 6 991 8 641 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 027 42 432 25 185 37 616 

Övriga kortfristiga fordringar 18 242 19 509 16 623 14 743 

Summa 56 289 72 791 48 799 61 000 

     

Not 12     

Kassa och bank     

Kassa 63 45 43 12 

Plusgiro 17 32 17 32 

Bank 133 570 119 863 109 789 109 810 

Summa 133 650 119 940 109 849 109 854 

     

Not 13     

Eget kapital     

Ingående balans 211 548 201 613 173 450 174 753 

Övergång till komponentavskrivning 0 3 544   

Justerat ingående kapital (DKKF) 0 4   

Årets resultat 25 333 6 387 21 125 -1 303 

Summa 236 881 211 548 194 575 173 450 

     

     



   
 

   

  25 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Koncernen Kommunen 

Specifikation eget kapital:     

Resultatutjämningsreserv 7 900 7 900 7 900 7 900 

Övrigt eget kapital 228 981 203 648 186 675 165 550 

Utgående eget kapital 236 881 211 548 194 575 173 450 

     

Not 14     

Avsättningar     

Pensioner 7 385 8 287 7 385 8 287 

Löneskatt 1 792 2 010 1 792 2 010 

Återställning deponi 15 023 15 023 15 023 15 023 

Regresskrav 873 1 048 873 1 048 

Uppskjuten skatteskuld 692 692   

Summa 25 765 27 060 25 073 26 368 

     

Not 15     

Långfristiga skulder     

Lån i banker och låneinstitut 617 500 575 750 18 000 18 000 

     

Not 16     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 39 757 37 886 36 757 34 886 

Leverantörsskulder 15 633 49 716 9 740 23 567 

Moms och särskilda punktskatter 0 -284 0 -284 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 94 736 93 925 76 299 89 248 

Övriga kortfristiga skulder 28 568 40 794 26 382 30 297 

Summa 178 694 222 037 149 178 177 714 

     

Not 17     

Borgensåtagande     

Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) 618 000 600 000 618 000 600 000 

Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) 65 000 20 000 65 000 20 000 

Kommuninvest *) 715 605 598 120 715 605 598 120 

Fengersfors Folkets hus 1 254 1 254 1 254 1 254 

SBAB 220 220 220 220 

Summa 1 400 079 1 219 594 1 400 079 1 219 594 
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Belopp i tusentals kronor (tkr) Koncernen Kommunen 

Not 18     

Pensionsförpliktelser     

Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 330 687 336 565 330 687 336 565 

     

 201508 201408 201508 201408 

Not 19     

Justering för avsättningar     

Pensioner -1 120 -1 016 -1 120 -1 016 

Återställning deponi     

Regresskrav -175 -2 500 -175 -2 500 

Summa -1 295 -3 516 -1 295 -3 516 

     

Not 20     

Övriga justeringsposter     

Realisationsvinst vid fastighetsförsäljning -746 0 -746 -371 

Realisationsförlust vid fastighetsförsäljning 179 0 0 0 

Realisationsförlust vid försäljning av maskiner och inventarier 13 0 13 0 

Summa -554 0 -733 -371 

     

   201508 201412 

Not 21     

Årets resultat     

Enligt resultaträkning   21 125 -1 303 

Realisationsvinst/-förlust   -733 -419 

Fastighetsunderhåll i enlighet med balanskrav 2013   0 10 880 

Resultat enligt balanskravet   20 392 9 158 

*)  
Specifikation till not 17; Borgensåtagande, Kommuninvest 

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 280 kommuner som per 2015-06-30 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, 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 2015-06-30 uppgår Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar till 
324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgår till 715 604 792 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgår till 689 811 841 kronor. 
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9 ÖVRIG REDOVISNING I KOMMUNEN 
Driftredovisning 

Prognosen per 31 augusti 2015 uppgår till +3,8 miljoner kronor. Beräknad avvikelse för respektive styrelse/nämnd 
jämfört med budget för perioden januari-augusti 2015 beskrivs nedan. 

Ansvarsområde Intäkter Kostnader Bokslut 
201508 

Budget 
201508 

Avvikelse 
budget 
201508 

Prognos 
(budgetavvikelse, 

helår) 

Kommunfullmäktige 211 -2 160 -1 949 -1 692 -257 -196 

Kommunstyrelse 31 027 -88 011 -56 984 -66 497 9 513 -836 

Integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltning 26 630 -45 707 -19 077 -18 709 -368 -1 300 

Bygg- och miljönämnd 0 -54 -54 -101 47 0 

Barn- och utbildningsnämnd 53 782 -198 591 -144 809 -150 453 5 644 0 

Teknik- och fritidsnämnd i Säffle 
och Åmål 5 447 -29 326 -23 879 -23 384 -495 0 

Vård- och omsorgsnämnd 34 653 -221 855 -187 202 -186 722 -480 -610 

Gemensam överförmyndarnämnd 3 645 -3 547 98 -80 178 0 

Finansförvaltning 109 905 -114 914 -5 009 -4 558 -451 7 072 

Verksamhetens nettokostnader 265 300 -704 165 -438 865 -452 196 13 331 4 130 

Skatteintäkter 318 525  318 525 319 758 -1 233 -1 971 

Statliga utjämningsbidrag 139 776  139 776 139 094 682 1 602 

Finansiella intäkter 2 165  2 165 2 399 -234 0 

Finansiella kostnader  -476 -476 -1 200 724 0 

Årets resultat, tkr 725 766 -704 641 21 125 7 855 13 270 3 761 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige redovisar en prognos per 31 augusti på -196 tkr: 

 Högre arvodeskostnader än budgeterat på grund av utbildning som genomfördes i januari 2015, -70 tkr 
 Överskott beräknas för kommunalt partistöd +20 tkr. 
 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd beräknar ett underskott på   

-240 tkr, varav Åmåls kommuns del uppgår till -62 tkr.  
 Verksamheten Överförmynderi redovisar högre kostnader än budgeterat avseende de tre första månaderna 

i samband med övergång till den gemensamma nämnden, -84 tkr. 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsens förvaltning har beräknat en prognos på -836 tkr per 31 augusti 2015. 

 Räddningsenheten +500 tkr. Överskottet är hänförligt till vakans samt ej budgeterad hyresintäkt. 
 Utvecklingsenheten -30 tkr. Underskottet beror på konverterad personal. 
 Kostenheten -176 tkr. Underskottet är hänförligt till personalkostnader och livsmedelskostnader. 
 Kultur- och turismenheten -1 130 tkr: 

o Örnäs camping -750 tkr 
o Turistinformation -300 tkr  
o Turistbyrå -80 tkr 

Budgeten har beräknats utifrån att kommunen själv driver dessa verksamheter. Efter fastställd 
budget för 2015 ändrades förutsättningarna och avtal skrevs med externa aktörer. 
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Integrations- och arbetsmarknadsförvaltning 
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen beräknar en prognos på -1 300 tkr per 31 augusti 2015. 

Underskottet avser utbetalning av försörjningsstöd. För att få en större förståelse för kostnadsökningen samt för 
att kunna parera utvecklingen kartläggs biståndsmottagarna mer ingående. Med dagens verksamhetssystem kan 
dock inte antal nybesök och antal avslutade ärenden tas fram på ett rättvisande sätt. Under hösten implementeras 
ett nytt verksamhetssystem och det blir lättare att kunna följa utvecklingen. 

Barn- och utbildningsnämnd 
Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar en prognos på +/- noll kronor per 31 augusti 2015. 

Underskott redovisas för bidrag till fristående verksamhet -1 500 tkr och lärverktyg -1 500 tkr. Överskott redovisas 
för köp skolplatser +1 400 tkr och personalkostnader +1 300 tkr. 

Nedan redovisas avvikelse per ansvarsenhet: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Ett beräknat underskott på -25 tkr är hänförbart till ökade kostnader för arvoden och ersättningar för nämndens 
sammanträden och aktiviteter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ett underskott på -1 539 tkr hänförs till ökade kostnader för bidrag till fristående verksamheter på grund av fler 
barn/elever än budgeterat. En ny prognos har beräknats utifrån nya uppgifter om antal barn/elever. 

Enheten förskola 
Ett beräknat underskott på -889 tkr. Förändringen hänförs till ny prognos vad gäller personalkostnader och 
lokalkostnader. Underskott redovisas på grund av barn i behov av särskilt stöd samt utökat behov i 
förberedelseverksamheten för nyanlända barn: 

Barn i behov av särskilt stöd: 
Ökat behov av särskilda insatser för tre barn med konstaterad autism. Insatserna utgörs av intensivinlärning 
genom samverkansavtal med Habiliteringen. 
Förberedelseverksamhet: 
Under 2015 har antalet nyanlända familjer ökat. Antal förskoleplatser har utökats samt 1,0 personal. Beräknade 
intäkter från Migrationsverket täcker inte de beräknade kostnaderna/minskade intäkterna (föräldraavgifter). 

Enheten grundskola 
Nettoprognosen uppgår till +2 040 tkr. Minskade intäkter och ökade kostnader för interkommunal 
ersättning/bidrag fristående verksamheter (tilläggsbelopp) ger ett underskott på -1 082 tkr. Dessutom har 
beräknats ökade städkostnader, -400 tkr. Ej nyttjad resurs för ytterligare lokaler ger en positiv avvikelse på            
+1 200 tkr. För personalkostnader beräknas positiv avvikelse på +2 315 tkr. 

Enheten särskola 
Enheten särskola startades 1 augusti 2015. Underskott på -409 tkr hänförs till personalkostnader. 

Resursenheten  
Överskott uppgår till +269 tkr på grund av lägre personalkostnader under våren. 

Enheten gymnasium 
Ett beräknat överskott på +553 tkr. Underskott beräknas på lärverktyg, lokalkostnader och elevresor, men uppvägs 
av beräknat överskott på köp/försäljning skolplatser (interkommunal ersättning). 

Vård- och omsorgsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på - 610 tkr per 31 augusti 2015. 

Underskott redovisas främst för personalkostnader och övriga kostnader. Nedan visas de främsta avvikelserna per 
verksamhetsområde: 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Ett prognostiserat överskott på grund av riktat statsbidrag äldreomsorg +1 300 tkr samt sparbeting +595 tkr, 
överskott gällande fortbildning +150 tkr, utskrivningsklara patienter -130 tkr och övriga kostnader -50 tkr. 

Äldreomsorg 

Beräknat underskott inom äldreomsorgen består av personalkostnader - 975 tkr samt övriga kostnader -800 tkr. 

LSS 

Beräknat underskott avseende personalkostnader -700 tkr. 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Beräknat underskott avseende placering för vuxna missbrukare -1 200 tkr uppvägs dock av lägre kostnader än 
budgeterat för familjehem vuxna och placeringar av barn +1200 tkr. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd beräknar totalt ett underskott på    
-240 tkr. Den främsta orsaken till avvikelse är rekryteringskostnader. Personalkostnaderna beräknas överstiga 
budgeten på grund av en rekrytering som görs för att kunna överföra kompetens. Lokalerna som 
överförmyndarenheten har flyttat in i har en högre kostnad än vad som är budgeterat. Det kommer också att 
krävas mer utbildning för handläggarna. Även kostnad för trådlöst nätverk i lokalen kommer att påverka resultatet. 

Eftersom varje kommun kommer att belastas för eventuellt underskott och debitering kommer att ske till varje 
enskild kommun så kommer inte underskottet att belasta Överförmyndarnämnden vilket gör att prognosen för 
nämnden blir 0 tkr. Andelen för Åmåls kommun uppgår till -62 tkr och redovisas under Kommunfullmäktige. 

Finansförvaltning 
Ett överskott på +7 072 tkr har beräknats med anledning av att AFA Försäkring har tagit beslut om återbetalning av 
2004 års avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Återbetalning kommer att ske i slutet 
av 2015. Tidigare år har återbetalda försäkringspremier använts till partiell inlösen av pensioner, men något sådant 
beslut har ännu inte fattats. 

Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag 
Enligt SKL:s senaste beräkning (cirkulär 15:23) beräknas ett underskott på skatteintäkter jämfört med budget,          
-1 971 tkr. Vad gäller statliga utjämningsbidrag beräknas ett överskott på 1 602 tkr hänförbart till inkomstut-
jämningsbidrag. 
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Investeringsredovisning 

2015 års investeringsbudget uppgår till 50,2 miljoner kronor (mkr). Under årets första åtta månader har 
investeringar genomförts till ett belopp av 13,0 mkr (8,5 mkr). 

Belopp i tusentals kronor (tkr) 201508 Årsbudget Avvikelse budget 

Kommunfullmäktige 0 52 52 

Kommunstyrelse    

Kommunstyrelsen 2 295 8 135 5 840 

Ledningsenheten 0 90 90 

Kanslienheten 423 600 177 

Ekonomienheten 54 277 223 

IT-enheten 2 923 3 150 227 

Räddningsenheten 150 4 110 3 960 

Tillväxtenheten 0 50 50 

Miljöenheten 0 790 790 

Kultur- och turismenheten 1 797 2 571 774 

Kostenheten 101 300 199 

ÅKAB:s förvaltade fastigheter 6 143 137 

Enheten för arbete och försörjning 107 293 186 

Enheten för vuxnas lärande 247 100 -147 

Summa kommunstyrelse 8 103 20 609 12 506 

Barn- och utbildningsnämnd    

Enheten förskola 42 197 155 

Enheten grundskola 722 1 993 1 271 

Enheten gymnasium 325 958 633 

Summa barn- och utbildningsnämnd 1 089 3 148 2 059 

Teknik- och fritidsnämnd i Säffle och Åmål    

Park och idrott 521 2 824 2 303 

Gator och förråd 663 3 024 2 361 

Vatten- och avloppshantering 1 970 16 326 14 356 

Summa teknik- och fritidsnämnd i Säffle och Åmål 3 154 22 174 19 020 

Vård- och omsorgsnämnd    

Äldreomsorg 45 1 945 1 900 

Hemvård 5 720 715 

Hemsjukvård 78 375 297 

Solsäter 283 461 178 

Åmålsgården 51 230 179 

Illern 40 135 95 

   fortsättning 
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Belopp i tusentals kronor (tkr) 201508 Årsbudget Avvikelse budget 

Investeringsredovisning, fortsättning    

Adolfsberg 14 100 86 

Individ- och familjeomsorg 36 80 44 

Äldre- och handikappomsorg 64 100 36 

Summa vård- och omsorgsnämnd 616 4 146 3 530 

Överförmyndarnämnd 61 82 21 

Summa investeringar 13 023 50 211 37 188 

Försäljning mark, byggnader och tekniska anläggningar -811 0 811 

Försäljning maskiner och inventarier -1 000 0 1 000 

Anskaffning fastigheter 23 0 -23 

Total investeringsredovisning 11 235 50 211 38 976 

 

Nedan följer en sammanställning över 2015 års beräknade investeringar: 

Belopp i tusentals kronor (tkr) 201508 Årsbudget 
Prognos 

(budgetavvikelse, 
helår) 

Kommunfullmäktige 0 52 0 

Kommunstyrelse 8 103 20 609 3 283 

Barn- och utbildningsnämnd 1 089 3 148 121 

Teknik- och fritidsnämnd i Säffle och Åmål 3 154 22 174 4 700 

Vård- och omsorgsnämnd 616 4 146 1 748 

Överförmyndarnämnd 61 82 0 

Summa investeringar 13 023 50 211 9 852 
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10 VERKSAMHETSBERÄTTELSER SAMT MÅLUPPFYLLELSE 
 

I nedanstående verksamhetsberättelser för respektive styrelse/nämnd beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen 
för inriktningsmålen som styr styrelsens/nämndens verksamhet utifrån Vision 2020: 

 Målet uppnått 

 Målet delvis uppnått 

 Målet inte uppnått 

 Inget utfall 

Inriktningsmålen har sin utgångspunkt i de strategiska utvecklingsområden och strategiska målen som fullmäktige 
tog beslut om i april 2013. 

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 har det övergripande 
ansvaret över kommunens fastighetsbolag och fiberbolag samt ska underrätta kommunfullmäktige om 
utvecklingen i de kommunalförbund där kommunen är medlem. 

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

 genuin 
 omtänksam 
 aktiv 
 modig 

Varumärkeslöftet, det som Åmål ska stå för och lova omvärlden liksom ska fungera som en plattform för all 
kommunikation, lyder enligt följande; Mänskliga möten i en charmig miljö. 

Vision 2020 för Åmåls kommun innehållande spelplaner beskriver Åmåls konkreta egenskaper, tillgångar och 
styrkor samt visar vad visionen bottnar i. Spelplanerna visar varifrån visionen hämtar sin kraft och relevans. 
Planerna visar även att visionen har betydelse för de olika områdena som är värda att utvecklas än mer. 

Viktiga händelser 

Allmänt 

Åmåls kommun fortsätter att arbeta med mål- och resultatstyrt arbete. Detta sker bland annat genom en 
vidareutveckling av de arbetsgrupper som jobbade med respektive strategiskt område under förra året. Tre 
arbetsgrupper har bildats med fokus på integration, arbetsmiljö och IT-strategi. 

Kultur och turism 

Dalslands Turist AB driftar från och med sommaren 2015 turistbyråverksamheten, ett avtal är tecknat för perioden 
2015 - 2017. 

Örnäs camping har driftats av en entreprenör under sommarsäsongen och resterade delen av året. 

Ostindiefararen Götheborg gjorde ett besök i juli månad, detta blev ett mycket uppskattat besök. 
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Internationellt samarbete 

Åmåls kommun har ett vänskapsband med De Pere, Wisconsin, USA.  Beslut har tagits om att inrätta ett 
stipendium som ökar ungdomars möjlighet till internationell rörlighet och från och med hösten 2015 är den första 
stipendiaten på plats i De Pere. 

Kommunen har en delegation som under våren varit på besök i Dunhhuang stad, Kina. 

Samverkan 

Processen avseende organisation och arbetssätt för Dalslandskommunernas Kommunalförbund har fortsatt under 
året. Arbetet kommer att fortgå även under nästa år. 

Kommunala bolag 

En aktuell fråga för Stadsnät i Åmål AB, har varit en modell för kommunikationsoperatör. Ett antal kommunala 
aktörer befann sig i samma situation. Karlstads El och Stadsnät AB agerar som självständig stadsnätsoperatör 
sedan 1 januari 2015. Ett förslag om samverkan togs fram för att möta de kommunala aktörernas gemensamma 
behov. Samverkan sker nu i form av ett särskilt, nybildat aktiebolag, NYAB, där SÅAB äger 5 % av aktierna. 

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 

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. 
(KF) 

 Barnkulturplanen ska ingå i den övergripande kulturplanen för Åmåls kommun. 

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. (KF) 

 

Räddningstjänsten har genomfört riktade informationsinsatser till bland annat 
pensionärsföreningar. 
Surfzoner är klara vid ett flertal äldreboenden inom kommunen. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Arbete och näringsliv 

Strategiska mål : 
Fler människor i arbete 

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. (KF) 

 
En kontinuerlig och strukturerad dialog förs mellan kommunen och näringslivet, 
verksamhetsplanen för 2015 följs. 

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. (KF) 

 

Organisationsöversyn av turismområdet pågår. Nytt för 2015 är att turistbyrån driftas av 
Dalslands Turist AB. 
Det finns förberett för gästaccess (WiFi) på offentliga platser, fiberanslutning inväntas. 
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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 

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. (KF) 

 
Första delen av året karaktäriseras i hög grad av ett gediget utvecklingsarbete inom 
flertalet av förvaltningens verksamheter. Aktiviteterna syftar till att förbättra kvaliteten 
på service, bättre administrativa rutiner och utvecklad internkontroll. 

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. (KF) 

 
Återkommande dialogmöten med olika samverkanspartners har skett avseende 
upprätthållande och utvecklande av kollektivtrafik för både enskilda personer och 
företag. 

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

 
Frisknärvaron ökar inom kommunen, ett trendbrott jämfört med tidigare statistik. 
Personalenheten arbetar med personalvårdsronder, utbildning i till exempel arbetsmiljö, 
särskilda insatser inom enheter med högre sjukfrånvaro. 

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

 En första E-tjänst, synpunktshantering är implementerad under första delen av året. 

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

 Ett reviderat folkhälsoprogram är påbörjat och beräknas vara klart innan årets slut. 
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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 ajour med 
samhällsutvecklingen, 
såväl nationellt som 
internationellt. 
Nätverksbyggande är av 
allt större betydelse. 
(KF) 

 
Arbetet är påbörjat med att delar av den politiska organisationen får digitala kallelser och 
underlag till möten. 

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. (KF) 

 
Med kommunen som stöd sker ett utbyte inom näringslivet mellan Türi i Estland och 
Åmåls kommun. 

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

 Europa Direkt-kontoret Fyrbodal följer sin verksamhetsplan. 

Kommunen ska aktivt ta 
del av EU-s program 
och kontaktnät. 
Finansiering via EU ska 
användas optimalt. (KF) 

 3 nya projektansökningar är inskickade till strukturfonder. 
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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. (KF) 

 Arbete med minskad pappersåtgång och minskat matsvinn pågår. 



   
 

   

  38 

Kommunstyrelsen - Integration och arbetsmarknad 

Uppdrag 

Integration - och arbetsmarknadsförvaltningen har som syfte att åstadkomma ett samlat ansvar för 
integrationsfrågor och att effektivisera kommunens arbete kring arbetslöshet. Förvaltningen har som uppdrag att 
arbeta för att sänka arbetslösheten och minska kommunens kostnad för försörjningsstöd. 

Enheten för arbete och försörjning 

På enheten återfinns ett flertal verksamheter vilka har till uppgift att föra människor närmare arbete och egen 
försörjning. Enheten ansvarar för handläggning av försörjningsstöd, kommunens arbetsmarknadsinsatser, 
etablering av nyanlända invandrare (utifrån kommunens ansvar enligt etableringslagstiftningen) samt konsument- 
och skuldrådgivning. Enheten har även ansvaret för kommunens fordonshantering. 

Enheten för vuxnas lärande 

Vid vuxenutbildningen i Åmål ges utbildning och stöd vid grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för 
vuxna, utbildning i svenska för invandrare, yrkesvux och  ”Högskolan på hemmaplan”. Arbetet på 
vuxenutbildningen sker utifrån Riksdagens beslut i proposition 2000/01:72. 

Enheten för ensamkommande ungdomar 

Enheten har till uppgift att tillförsäkra ensamkommande ungdomar ett tryggt och säkert boende med fokus på 
integration. Boendet arbetar med att ge stöd till ungdomarna i deras allmänna dagliga livsföring. De ungdomar 
som placeras på boendet är under 18 år, befinner sig i asylprocessen eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) 
samt saknar vårdnadshavare. Enheten driver sedan juni 2015 även ett HVB (Hem för vård eller boende) för 
ensamkommande ungdomar 16-18 år i asylprocessen. 

Viktiga händelser 

Förvaltningsövergripande 

 Förvaltningen påbörjade 2014 arbete med omorganisation samt effektivisering av verksamheter. 
Målsättningen är att förvaltningen i högre grad ska konsolideras till en enhetlig förvaltning istället för tre 
löst sammanhängande enheter. Därtill måste fokus i mycket högre grad läggas på förvaltningens syfte och 
uppdrag som är satt av Kommunstyrelsen. Mycket fokus har 2014 och även 2015 ägnats åt effektivitet, 
kulturarbete, kvalitet, målmedvetenhet och ledarskap/medarbetarskap samt inte minst planering och 
uppbyggande av nya verksamheter. 

 Förvaltningen står sedan augusti 2015 utan ordinarie förvaltningschef. En av enhetscheferna i 
ledningsgruppen har utsetts till tillförordnad förvaltningschef och förvaltningskoordinatorn har utsetts till 
chef i dennes plats. Detta medför att förvaltningens ledningsgrupp är en resurs kort. 

 Flyktingmottagandet i kommunen har flerdubblats, detta har påverkat förvaltningen avsevärt. 

Enheten för arbete och försörjning 

 Effektivisering av personalstyrka genom satsning på högskolekompetens och översyn av tjänster. 

 Två nya resurser, arbetsterapeut samt rehabiliteringssamordnare, i enheten för att aktivt arbeta med de 
personer vars arbetsförmåga ej utretts. De ska jobba med målgruppen långvarigt sjukskriven utan 
ersättning på ekonomiskt bistånd. 

 Uppsägning av lokaler i "Kontakt Åmål" och flytt till nya lokaler för verksamheten Jobbcentrum. 
Etableringsteamet är fortsatt lokaliserade tillsammans med ekonomiskt bistånd. 

 Översyn av hela enheten som resulterat i ny struktur av verksamheten 2015. 

 Arbete med Utvecklingscenter fortgår. Arbetet går mer mot ett coachande samt utredande förhållningssätt 
och bort från det tidigare arbetsledande förhållningssättet. 
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 Aktivt kulturarbete med fokus på Ledarskap/Medarbetarskap, Vad/Hur. 
 

Rekrytering av personal för etableringsteam; två etableringssamordnare och en etableringsguide, som skall jobba 
med vissa nyanlända invandrare enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Vidareutveckling av verksamhet Jobbcentrum. Ny funktion rehabiliteringssamordnare vars uppdrag går ut på att 
utreda de individer som varit beroende av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning längre tid samt har oklar 
arbetsförmåga. 

Gemensam personalgrupp med etableringsteam, Jobbcentrum och ekonomiskt bistånd för tydligare och mer 
effektiv ärendehantering med individen i fokus. Personalgruppen har gemensamma ärendedragningar för att 
remittera och erbjuda rätt insats efter individens behov samtidigt som riskerna för olika bedömning minimeras. 

Införande av tydliga, standardiserade remissrutiner för ekonomiskt bistånd, enheten för ensamkommande 
ungdomar samt individ- och familjeomsorg till Jobbcentrum. 

Omfattande arbete kring upprättande av rutiner för arbetsträning samt arbetsförmågebedömning på 
Utvecklingscenter. De personer som har förmågan ska stå till arbetsmarknadens förfogande och således söka 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Utvecklingscenter skall bestå av tidsavgränsade insatser för att 
minimera riskerna för inlåsningseffekt samt säkerställa kvalitetsuppföljning av insatser. Arbetet påbörjades senare 
delen av 2014 och pågår även under 2015. 

Enheten för vuxnas lärande 

 Kraftigt utökad SFI-utbildning inklusive nyrekryteringar 

 Banteknikerutbildningen har genomförts med goda resultat och planering för Bantekniker 2.0 pågår 

 Samhällsorientering enligt Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare finns 
numera i egen regi 

 Aktivt kulturarbete med fokus på Ledarskap/Medarbetarskap, Vad/Hur 

Elevantalet på helårsplatser för 2015 är 377 platser. Antalet helårsplatser mäts procentuellt på omfattning av 
studiedeltagande, det vill säga antal elever motsvarar ej antal helårsplatser. Exempel 200 SFI-studerande utgör 125 
helårsplatser. 

Vård- och omsorgsutbildningen examinerade 18 undersköterskor i juni 2015, där samtliga arbetar i vården hel- 
eller deltid. Därutöver validerades 20 personer med lång anställning inom vården. Samtliga examinerades till 
undersköterskor i juni 2015. 

Banteknikerutbildningen, en pionjär utbildning med 10 platser, resulterade i 9 personer i arbete och en till vidare 
studier. 

Elevantalet på SFI-utbildningen växer sig stadigt större och har idag 212 studerande elever. SFI har fortsatt löpande 
intag och får ökat antal SFI-elever med 25 per månad. 

Vuxenutbildningen arbetar efter Riksdagens beslut i proposition 2000/01:72 där det utbildningspolitiska målen för 
vuxnas lärande är att: 

”Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig 
utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning”. 

Enheten för ensamkommande ungdomar 

 Effektivisering av verksamheten genom borttagande av en samordnartjänst 

 Ökat fördelningstal 

 Uppstart av asylboende i egen regi inklusive nyrekryteringar och nyanskaffning av lokaler 

 Arbete med kvalitetsledningssystem initierat 

 Aktivt kulturarbete med fokus på Ledarskap/Medarbetarskap, Vad/Hur 
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Verksamheten 

 HVB för ensamkommande ungdomar 16-18 år. Ungdomar i asylprocessen samt ungdomar med PUT. 
Bemanning dygnet runt 

 En utslussverksamhet för ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd vilka är över 18 år 

Arbetet med att implementera kvalitetsledningssystem har påbörjats och bedöms vara klart under 2015, arbetet 
har fördröjts på grund av det rådande läget avseende ensamkommande ungdomar i Sverige och i den takt 
ungdomar anvisats till Åmåls kommun. 

Enheten för ensamkommande ungdomar har ingått nytt avtal om 9 platser i fördelningstal. Migrationsverket har 
under sommaren 2015 börjat anvisa utöver detta avtal, dvs steg 4 i anvisningsordningen. 

Parallellt med att de ökade anvisningarna började komma flyttades asylmottagandet från extern leverantör 
tillfälligt till boendet för ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd. Verksamheten blev nästan 
omgående fullbelagd. Under tiden gjordes analys av hur kommunen skulle kunna agera för att hålla nere kostnader 
samt ha en effektiv och kvalitativ verksamhet för ensamkommande. Förvaltningen utformade förslag varpå beslut 
togs i Kommunstyrelsen om att utöka överenskommelsen mellan kommunen och Migrationsverket till att omfatta 
9 platser istället för de nuvarande tre. Arbete med att leta efter en lämplig lokal som skulle kunna innefatta ett 
boende med 9 platser påbörjades och en lokalutredning initierades på uppdrag av Kommunstyrelsen med 
målsättning att vara färdig senast mars 2015. 

Boendet är sedan juni 2015 beläget i Åmåls vandrarhems gamla lokaler. Flytten föranleddes av att IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) beslutade att de befintliga lokalerna på Kempensköldsgatan 3 inte var förenliga 
med verksamhetens ändamål. Beslutet togs av IVO att verksamheten behövde andra lokaler. Beslutet gällde 
lokaler för ungdomar som befinner sig i asylprocesen och för HVB-verksamhet (Hem för vård eller boende). 

På grund av rådande flyktingströmmar i världen har antalet ensamkommande ökat mycket kraftigt och 
mottagandet har varit avsevärt större än vad någon kunnat beräkna. För asylboendet har det inneburit att försöka 
bistå socialtjänsten i kommunen med att ta emot placeringar som kommit utanför den tidigare överenskommelsen 
med Migrationsverket. Boendet kan ta emot maximalt 18 ungdomar samtidigt och i dagsläget bor 17 ungdomar på 
boendet. 

Asylboendet arbetar aktivt med att skapa en trygg och förutsägbar miljö för den enskilde, där ungdomen ständigt 
utmanas att arbeta på sin individuella utveckling i väntan på att få beslut i sitt asylärende. Ledord för 
verksamheten är att ”börja visa på livet i Sverige”. 

I linje med det nya fördelningssystemet avseende migrationsmedel gjordes budget om inför 2015 och nyckeltal 
infördes. Konkret innebär detta att enheten erhåller enbart de medel som Migrationsverket ersätter avseende 
dygnskostnad (1 600kr - 1 900kr) och verksamheten skall således vara kostnadsneutral för kommunen då 
volymerna i sin helhet styr såväl kostnaden som ersättningar. 
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Mål- och resultatuppföljning 

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. (KF) 

 

Samverket har under 2015 haft utökat fokus på alla individer som är utanför samhället 
och vill bryta sin isolering. 
Detta har gjorts genom att Samverket tilldelats uppdrag med fokus på att bryta 
isoleringen för nyanlända, engagera etablerade arbetslösa personer i Åmåls kommun till 
att aktivera sig, fortsatt fokus på landsbygden och landsbygdens dag, fortsatt med 
aktiviteter för våra äldre, språkcafé samt Mångkulturell fest i augusti 2015. 

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. (KF) 

 

Arbete och sysselsättning är viktigt för människors identitet och sociala liv samtidigt som 
det är den huvudsakliga källan till försörjning. Förvaltningen arbetar mot målsättningen 
att fler individer skall finna sin väg till egen försörjning. Detta arbete sker både på 
enheten för arbete och försörjningen och enheten för vuxnas lärande. 
Enheten för arbete och försörjning har tydliga riktlinjer för arbetsmarknadsåtgärder samt 
prioriterade grupper - unga funktionshindrade, barnperspektiv, hushåll ekonomiskt 
bistånd, ungdomar - stöd dag 1. 
Enheten för vuxnas lärande - uppdrag Banteknikerutbildningen. 
 

 

Hänsyn skall tas till människors olika förutsättningar och med denna anledning har 
förvaltningen haft som målsättning att skapa arbetstillfällen även för grupper som står 
långt från arbetsmarknaden. 
Förvaltningen har under 2015 skapat tydliga arbetsplatser på Utvecklingscenter samt 
rekryterat resurs arbetsterapeut för att utröna arbetsförmåga samt erbjuda lämpliga 
sysselsättningsplatser för de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden. 
 

 

Under hösten 2013 anmälde enheten för ensamkommande ungdomar sitt boende till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg), för registrering av HVB (Hem för vård eller boende). 
Detta för att ge möjlighet till granskning av boendet samt underlag till vidareutveckling. 
Enheten för ensamkommande ungdomar har idag ett registrerat HVB för ungdomar i 
asylprocessen som inspekterats av IVO våren 2015 och godkänts. Enheten har även 
verksamheterna PUT (permanent uppehållstillstånd) samt Utslussverksamhet för de 
ensamkommande ungdomar som anländer till Åmåls kommun. 
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Inriktningsmål  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. (KF) 

 

Enheten för Vuxnas lärande har våren 2015 examinerat 10 elever som bantekniker. 
Tillsammans med branschen har utbildningen utformats och slutförts. 
Enheten för vuxnas lärande har fortsatt arbetet med vård- och omsorgsutbildning, och 
även validering av tidigare utbildningar samt kompetenser. 

  

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. (KF) 

 

Åmåls kommuns Bilpool har börjat implementera de nya fordonen i den löpande 
verksamheten. Fordonen går under SKL Kommentus miljöbilsklassificiering. 
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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. 
(KF) 

Inskrivna på enheten för 
arbete och försörjning som 
skall vara i egen 
försörjning efter avslutad 
insats. 

50% Enheten för arbete och försörjning har 
tillsammans med övriga enheter i Integrations- 
och arbetsmarknadsförvaltningen tagit ett 
övergripande ansvar för sysselsättningen i 
Åmåls kommun. 
Jobbcentrum har tydliga samverkansrutiner 
med enheten för ensamkommande ungdomar, 
ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg, 
vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen 
(Ungdomar med stöd från dag ett). 
Utfallet kan härledas till att Jobbcentrum aktivt 
jobbar med personer som är eller riskerar 
hamna i ett bidragsberoende på ekonomiskt 
bistånd. 
Arbetssättet har sin grund i att möta individen 
där den är och inventera de kunskaper 
individen har för att successivt stegförflytta 
denne mot egen försörjning. 

Antal sociala företag som 
"avknoppats" från 
kommunal verksamhet 

1 Inga sociala företag i samarbete med Åmåls 
kommun har startats och därför har 
förvaltningen ej bistått med stöd vid en sådan 
uppstart. 

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

Antal helårsplatser 
Vuxenutbildningen 

377 Vuxenutbildningen har utökat antal 
helårsplatser till 377 med fördelningen 252 
platser i basverksamhet samt 125 platser i SFI 
(ca 200 studerande). 
Ökningen av helårsplatser beror på det ökade 
inflödet av vissa nyanlända invandrare i Åmåls 
kommun. 

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. 
(KF) 

Försörjningsstöd utfall 
(tkr) 

6 658 Mot budget har förvaltningen prognostiserat 
ett utfall på -1 300 tkr för budgetåret 2015.  
Vi mäter även mot föregående års faktiska 
utfall för att utreda effekten av enhetens nya 
arbetssätt med målgruppen. 
201408:   7 230 tkr 
201508:   6 987 tkr 
Det faktiska utfallet har minskat trots Åmåls 
kommuns ökning av invånare. Utfallet som 
redovisas i text, ovan, avser inte endast 
utbetalningar av försörjningsstöd. Det omfattar 
även hantering av förskott förmån, dvs de 
beslut som återbetalas från t.ex. 
Försäkringskassan genom fullmakt från 
brukare. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Uppdrag 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden utgörs av 

 Enheten förskola (EF) 
 Enheten grundskola (EG) 
 Enheten särskola (ESä) från 1 augusti 2015 
 Resursenhet (RE) - med ett övergripande ansvar för insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd inom 

enheten förskola och enheten grundskola och från 1 augusti 2015 även inom enheten gymnasium och 
enheten särskola. 

 Enheten gymnasieskola (EGy) 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2012 om följande Vision 2020 för Åmåls kommun: 

Sveriges mest gästvänliga stad 

Konkret utmynnar visionen i fyra värdeord som beskriver personligheten i varumärket Åmål: 

 genuin 
 omtänksam 
 aktiv 
 modig 

I Barn- och utbildningsnämndens verksamheter innebär visionen 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 

Verksamheterna har under året fokuserat på följande: 

Enheten förskola 

 Utveckla lärandemiljöer utifrån barnens behov och de förutsättningar som finns på varje förskola och 
avdelning  

o Entreprenöriellt lärande 
o Digitala verktyg 

 Att göra uppdraget meningsfullt, begripligt och hanterbart genom delaktighet och engagemang. 
 Införa erfarenhetsutbyte genom arbetsplatsbyte - ”se med andra ögon" 
 Medvetandegöra effekten av kompetensutvecklingsinsatserna 
 Samverka kring specialkompetenser mellan förskola och grundskola 
 Öka nyttjandet av lokaler 
 Utveckla inne-/utemiljö utifrån lärandemiljöer med utgångspunkt i hälsa och rörelse 
 Utveckla möjligheterna till delaktighet utifrån föräldrarnas önskemål och förutsättningar (framförallt tid) 
 Språktråden; Före Bornholmsmodellen 
 Likabehandling 
 Natur och Teknik 
 Utepedagogik 
 Pedagogisk dokumentation 
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Enheten grundskola 

 PRIO 2015 Sveriges Kommuner och Landstings skolutvecklingsprojekt 
 PISA 2015 Sveriges Kommuner och Landstings utvecklingsprojekt i matematik 
 Matematikplan med screening av förskoleklass - årskurs 9 
 Läs- och skrivutvecklingsplan med screening av förskoleklass - årskurs 9 
 Läsprojekt via RUC, regionalt utvecklingscentrum i samarbete med Karlstads universitet 
 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Hälsosamtal F-klass, årskurs 4 och årskurs 8 
 Bedömning för lärande - skolutveckling, lärandegrupper vilka leds av förstelärarna 
 Sambedömning av nationella prov - årskurs 1 - årskurs 6 
 Fritidshemsplan 
 Studie och yrkesvägledningsplan 
 Entreprenöriellt utvecklingsprojekt med stöd av Skolverket 
 Rektorsutbildning (RUT) 
 1:e lärare - uppdrag att tillsammans med enhetschef och rektor driva skolutveckling 
 Teknikprojekt via Karlstads universitet 
 Skolinspektionen våren 2015 

Resursenheten  

Resursenheten utgör delar av barnhälsan för enheten förskola (EF) och elevhälsan för enheten grundskola (EG), 
enheten gymnasium (EGy) och enheten särskola (ESä). Resursenheten ansvarar för specialpedagogisk, social och 
medicinsk kompetens samt psykolog och tal- och språkpedagog. 

Enheten gymnasium  

 Internationella projekt; språkdag, studieresor (Strasbourg, Berlin), språkprojekt sommaren 2015, 
utbytesstudenter, internationaliseringsdag, utbildad skolambassadör mot EU, arbetsplatsförlagt lärande 
(APL), Engelska 7, Cambridge Certificate in Advanced English 

 Teknikprogram - inriktning Teknikvetenskap och produktionsteknik 
 Kompetensutveckling för alla lärare; betygssättning och bedömning - Karlstads universitet och Skolverket 
 Entreprenöriellt lärande - Skolverkets projekt 
 Särskilt stöd för elever som riskerar att inte få examensbevis (matematik och engelska) 
 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Skolinspektionen våren 2015 
 Rektorsutbildning (RUT) 
 1:e lärare ansvarar tillsammans med enhetschef/rektor för skolutveckling 

Viktiga händelser 

Barn- och utbildningsnämnden har under 2015 hanterat ett antal ärenden av särskilt stor vikt. 

Enheten förskola 

 Nedläggning av pedagogisk omsorg 
 Skolinspektionens granskning våren 2015 
 Ökat antal barn, asyl/invandring, inflyttning 

Enheten grundskola 

 Lokalutredning Rösparksskolan 
 Lokalutredning Kristinebergskolan 
 Skolinspektionens granskning våren 2015 
 Ökat antal elever - asyl/invandring och inflyttning 
 PRIO 2015 Sveriges Kommuner och Landstings skolutvecklingsprojekt 
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Enheten gymnasium 

 Teknikprogram inriktning Teknikvetenskap och Produktionsteknik 
 Skolinspektionens granskning våren 2015 
 Ökat antal elever - asyl/invandring, ensamkommande samt fler sökande till de nationella programmen 

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 

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 genomfört planerad organisationsförändring med 
målet att öka kvaliteten på barn- och elevhälsoarbetet. I organisationsförändringen ligger 
ett helhetsperspektiv från förskola till och med gymnasium samt en utökning av resurs 
med fokus på förberedelseverksamhet för elever från annat land. 

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 utbildningsförvaltningen gjorde en ansökan till Skolverket våren 2015, vilken 
tyvärr avslogs.  
Barn- och utbildningsförvaltningen har avsatt resurs under läsåret 2015/2016 för arbete 
med framtagande av plan för LÄSLYFT för all personal inom Enheten förskola, Enheten 
grundskola, Enheten gymnasium och Enheten särskola under läsåren/arbetsåren 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och fritid 

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

Inriktningsmål  Kommentar 

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

 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en PLAN för Fritidshem, vilken 
ska presenteras för Barn- och utbildningsnämnden i oktober 2015. 
Barn- och utbildningsnämnden har i samverkan med Integrations- och arbetsmarknads-
förvaltningen och Teknik- och fritidsförvaltningen tagit fram underlag för beslut i Barn- 
och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen kring start av en FRITIDSBANK. 
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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 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen 
tagit fram en barn- och ungdomsplan. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en plan för enkäter för samtliga enheter 
och deras verksamhet med fokus på bemötande och trivsel. Resultaten presenterades för 
Barn- och utbildningsnämnden i augusti 2015. 
  

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. 
Barn- och utbildningsnämnden deltar i PISA-projektet tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Barn- och utbildningsnämnden deltar i PRIO-projektet tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

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 har påbörjat ett arbete med att skapa giftfria miljöer i 
förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem. 
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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 kring Förskoleklass - årskurs 6 i centralorten fortskrider enligt 
processplan. 
Arbetet med lokalutredning kring Enheten Grundskola, Område C Kristinebergskolan, 
fortskrider enligt planering. 

Övriga styrdokument 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter styrs även av ett Välfärds- och folkhälsoprogram som 
kommunfullmäktige antog 2012. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande strategier: 

Prioriterade målområden Strategi 

Jämlika och jämställda livsvillkor • Samarbete med externa kontakter och socialtjänst, kring handlingsplan för 
upptäckande av våld i nära relationer. 

 • Utveckla arbetet kring ”nysvenskar”(omorganisation) 

 • Utifrån demokratisk grund upprätta likabehandlingsplan inom samtliga enheter och 
livskunskapsplan samt arbeta med konflikthantering och bemötande. 

Trygga och goda uppväxtvillkor Utveckla: 

 • Familjecentralens verksamhet inklusive Öppen Förskola och barnhälsoarbete 

 • mottagande av nyanlända familjer med barn/elever, förberedelseförskola och 
förberedelseklass 

 Ny organisation med tydliga rutiner kring mottagande av nyanlända. 

 • föräldramöten och föräldrakontakter 

 • elevhälsoarbete 

 • samverkan med externa intressenter 

 • ung livsstil. 

 Strävan efter att uppväga skillnader i barnens/elevernas förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen (ur Skollagen (2010:800) 1 kap 4§) 

 • Inga avgifter i respektive verksamhet utöver ordinarie taxor. 

 • Alla barn/elever ska vistas i verksamheterna på lika villkor oavsett ekonomisk 
situation. 

Förutsättningar för livslångt lärande Genom hela kunskapsresan, från förskola till gymnasium, ska varje barn/elev ges 
möjlighet och förutsättningar att lära och utvecklas. Utveckla: 

 • stöd till barn/elever i behov av särskilt stöd 

 • arbetet med kartläggning och utredning av behov 

 • kvaliteten på insatser och åtgärder 

 • verktyg för uppföljning och utvärdering. 

 Öka samarbete med externa kontakter kring ”hemmasittare”. 
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Prioriterade målområden Strategi 

Ökad psykisk hälsa • ICDP  (International Child Development Programme) och Kasam (Känsla Av 
SAMmanhang) ska genomsyra alla verksamheter inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 • Utveckla det hälsofrämjande arbetet med barn/elever utifrån enkätresultaten. 

 • Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen i samtliga verksamheter. 

 • Ny socialmedicinsk mottagning/ ungdomshälsa öppnas i Åmål i syfte att motverka 
psykisk ohälsa.  All kompetens samordnas under samma tak. Samarbete kommer att ske 
med bland annat skola. 

 • Kompetensutveckling för berörd personal. 

 • Stress och stresshantering. 

 • Må-bra-kunskap. 

 • Ung livsstil. 

Ökat arbetsdeltagande Utveckla studie- och yrkesvägledningen inom Enheten Grundskola och Enheten 
Gymnasium 

 • ur ett jämställdhetsperspektiv 

 • inkludera arbetsförmedling och näringsliv. 

 Utveckla förståelsen för utbildningens betydelse hos ungdomar. 

 Utveckla Ung företagsamhet (UF). 

Hälsosamma levnadsvanor - Tobak, 
alkohol, narkotika och övriga droger 

• Utveckla NO-undervisning kring ANT (alkohol, narkotika och tobak) i samverkan med 
livskunskap. 

 • Utveckla samarbete med externa kontakter inom detta område. 

 • Utveckla drog- alkohol och tobakspolicy med tillhörande handlingsplaner samt 
implementering av dessa. 

 • Projekt Effekt Tobak årskurs 5. 

 • Hälsosamtal skolhälsovården i förskoleklass, årskurs 4 och 7 i grundskolan samt 
årskurs 1 i gymnasieskolan. 

 • Tobaksfri vecka, vecka 47 varje år (Enheten Gymnasium) 

 • Handlingsplan för att motverka tobak (Enheten Gymnasium). 

 • Rökpolicy för personal, samverkan med företagshälsovården. 

 • Utveckla föräldramöten kring detta område. 

 • Hälsosamtal skolhälsovården i förskoleklass, årskurs 4 och 7 i grundskolan samt 
årskurs 1 i gymnasieskolan. 

 • Alkoholpolicy för personal, samverkan med företagshälsovården. 

Hälsosamma levnadsvanor - Fysisk 
aktivitet 

• Öka utrymmet och möjligheterna för fysisk aktivitet för barn/elever och personal i 
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

 • Öka motivationen om rörelsens betydelse hos personal i alla verksamheter 
(friskvårdsbidrag). 

 • Utveckla ämnet idrott och hälsa utifrån läroplanen. 

 • Öka möjligheterna för fysiska aktiviteter i alla verksamheter. 

 • Utveckla rastaktiviteter. 

 • Kartläggning av barns/elevers fysiska miljö. 
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Prioriterade målområden Strategi 

Hälsosamma levnadsvanor - Kost • Utveckla samverkan med Kostenheten för att öka kvaliteten på maten i Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter utan att öka kostnaden. 

 • Utveckla arbetet kring kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. 

 • Pedagogiska måltider för personal i Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium. 

 • Utveckla barn och elevers delaktighet kring kosten (matråd). 

 • Hälsosamtal skolhälsovården i förskoleklass, årskurs 4 och 7 i grundskolan samt 
årskurs 1 i gymnasieskolan. 

 • Sunda tråden-projekt (fortsätter eventuellt i annan form). 

 • Ung livsstil. 

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" alternativ 
"Mycket bra" eller "Bra" på 
respektive enhets enkät 
kring trivsel, trygghet samt 
vänligt, hjälpsamt och 
respektfullt bemötande. 

90% 91,1 % av eleverna svarar "stämmer ganska 
bra" eller "stämmer helt och hållet" på samtliga 
frågor i BUN:s bemötandeenkät. 

Relation mellan nationella 
prov och slutbetyg årskurs 9 

69% För läsåret 2013/2014 hade 72% (75% 2012/ 
2013) av elever med slutbetyg och provbetyg i 
ämnena svenska, matematik och engelska 
slutbetyg som motsvarade provbetyg. För riket 
var det 69% (72%). Andelen har minskat både i 
kommunen och i riket. Statistikuppgiften för 
läsåret 2014/2015 har ännu inte publicerats. 

Inskrivna barn per 
årsarbetare - Förskola 

5,3 Antal barn per årsarbetare jämförs med 
rikssnittet. Åmåls kommun har 5,2 barn per 
årsarbetare den 15 oktober 2014. 
Personaltätheten har ökat jämfört med 2013. I 
resultatet ingår personal för barn i behov av 
särskilt stöd. Genomsnitt för riket var 5,3. 

Kostnad (kronor) per barn -
 Förskola 

133 900 2014 års kostnader per barn i kommunala 
förskolor uppgår till 131 700 kronor och jämförs 
med rikssnittet. Måluppfyllelse uppgår till 
102 %, det vill säga snittet för riket är högre. 

Antal inskrivna elever per 
årsarbetare- Fritidshem 

21,8 Antal barn per årsarbetare jämförs med 
rikssnittet. Åmåls kommun har 19,1 barn per 
årsarbetare den 15 oktober 2014. Personal-
tätheten har ökat jämfört med 2013. De olika 
fritidshemmens personaltäthet varierar utifrån 
upptagningsområde och behov. Med anledning 
av stor inflyttning av nysvenska barn har organ-
isationen framförallt på Område A (Södra 
skolan) förändrats. Det finns även ett antal 
mindre fritidshemsgrupper med anledning av 
barn i behov av särskilt stöd. Genomsnitt för 
riket var 21,8. 
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Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Kronor per barn - Fritidshem 34 700 2014 års kostnad per inskriven elev i kommunal 
regi uppgår till 44 100 och jämförs med riks-
snittet. Måluppfyllelse jämfört med riket 
uppgick till 73 %. 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 

12,0 Lärartätheten jämförs med rikssnittet. Åmåls 
kommun har 11,2 barn per årsarbetare den 15 
oktober 2014. I riket var nyckeltalet 12,0 
Lärartätheten är högre i Åmåls kommun. 

Kostnad (kronor) per elev -
 Grundskola 

95 000 I Åmåls kommun är kostnad per elev 83 300 
kronor att jämföras med genomsnitt för riket 
95 000 kronor. 

Lärartäthet, antal elever per 
lärare - Gymnasieskola 

11,4 Lärartätheten jämförs med rikssnittet. Antal 
elever per lärare var den 15 oktober 2014 12,0. 
Genomsnitt för riket uppgår till 11,4. Beslut om 
programutbud vid Enheten gymnasium 
påverkar utfallet. 

Kostnad (kronor) per elev -
 Gymnasieskola 

111 500 2014 års kostnader per elev i kommunal 
gymnasieskola uppgår till 111 000 kronor och 
jämförs med rikssnittet. Måluppfyllelse uppgår 
till 100,4 %. 

Internationellt 
samarbete och 
utveckling ska 
prägla barn- och 
utbildnings-
nämndens 
verksamheter 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska 
under året delta i samtliga 
PISA-möten 

5 Åmåls kommun har hittills under året deltagit 
vid samtliga tillfällen. 

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

20% Enheten grundskola, Område B, har genomfört 
PRIO under våren 2015 och arbetar med 
implementering under läsåret 2015/2016. 

Övriga nyckeltal som styrelsen följer 

Övriga nyckeltal 2015 Åmål 2015 Riket 2014 Åmål 2014 Riket 2013 Åmål 2013 Riket 

Antal barn i förskola 414 (390)  403  392  

Antal barn i familjedaghem 8 (15)  14  16  

Antal barn i fritidshem 391 (389)  383  376  

Antal elever i grundskola 1 137 (1 074)  1 087  1 064  

Antal elever på Karlbergsgymnasiet 533 (499)  497    

Antal elever i andra gymnasieskolor 169 (193)  182    

Antal gymnasieelever från andra 
kommuner 245 (253)  235    

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 
grundskola *) 225,2  213,2 214,8 206,7 213,1 



   
 

   

  52 

Uppgifter om antal barn/elever utgör beräknat genomsnitt vår och höst. 2015 års budget anges inom parentes.  

*) Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet för 
varje enskild elev är 320 poäng. 

Preliminärt meritvärde för läsåret 2014/2015 är 225,2. Detta är en ökning med 12 poäng från läsåret 2013/2014 då meritvärdet 
var 213,2.  

Siffrorna bygger på våra egna beräkningar och därför kan inga jämförelser göras med riket eller andra kommuner. När de 
officiella siffrorna för rikets samtliga kommuner offentliggörs i början av november 2015 kommer meritvärdet troligtvis att 
korrigeras och det blir möjligt att analysera meritvärdet i förhållande till riket och jämförbara kommuner utifrån genus och 
förändring av meritvärdet över tid samt troliga förklaringar kring meritvärdets förändring.  

Det preliminära meritvärdet indikerar under alla omständigheter en höjning av meritvärdet jämfört med läsåret 2013/2014.  
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Vård- och omsorgsnämnden 

Uppdrag 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, verksamheten omfattas av Lag om stöd- 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt individ och familjeomsorg som även omfattar psykiatri (IFO). 

Viktiga händelser 

Förvaltningsövergripande 

Arbetet med att utveckla ett kvalitets- och ledningssystem fortskrider inom hela förvaltningen. 

Arbetet med de höga sjukfrånvarosiffrorna pågår och är en central fråga inom förvaltningen. Arbetet med 
sjukfrånvaron sker i nära samarbete med företagshälsovården och personalenheten. Fortsatt arbete med 
personalenheten angående projekt "Önskad sysselsättning". Projektledare rekryteras under hösten 2015. 

Under året har nya samverkansformer både internt och externt utvecklats. 

Inom området "Lagen om Valfrihet inom vården" LOV har en ansökan inkommit. Ansökan gällde såväl 
omvårdnads- som serviceinsatser. Ansökan har dock avslagits då den ej motsvarade kravspecifikationen. 

Det mål- och resultatinriktade arbetet pågår på samtliga enheter från den antagna visionen ner till de individuella 
målen för all personal. All personal omfattats av arbetet. I målarbetet utgör målet "Budget i balans" en väsentlig 
del i arbetet. 

Under oktober planeras en seniormässa med föreläsare och utställare. 

Individ- och familjeomsorg 

Hög arbetsbelastning med många anmälningar gällande barn och unga har inkommit till IFO under 2015. Genom 
migrationsmedel har extra medel tillförts enheten motsvarande en årsarbetare för att möta behovet av det ökade 
antalet ensamkommande barn och unga. 

En ungdoms- och vuxencentral "Ung-Vux-central" har startat under våren 2015 med medel från regionen och 
samordningsförbundet. Ung-Vux-centralen är en samverkan mellan primärvård, beställd primärvård, regionen, 
skolan och Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, IAF. 

Inom Familjecentralen har man ingått i ett jämställdhetsprojekt med Västra Götalandsregionen. 

En ökad miljömedvetenhet inom enheten har resulterat i ett minskat bilanvändande under 2015. 

Familjerätt- och familjehemsenheten har alltmer utvecklat arbetsformer och stabila rutiner. Ett ökat behov av 
familjehem till ensamkommande barn ger en hög arbetsbelastning inom enheten. 

LSS 

Inom LSS planeras en ny-/ombyggnation av gruppbostad för att säkerställa framtida behov. Inom LSS-enheten har 
behovet ökat av ledsagare, kontaktpersoner och avlösarservice. Flertal nya ungdomar får insatsen kontaktperson 
enligt LSS, här utgör rekryteringen av passande kontaktpersoner en utmaning. 

Det pågår rekryteringar på chefsnivå inom enheten, en uttalad målsättning är att varje chef ska ha färre 
underställd personal. En hög sjukfrånvaro har inneburit såväl en ökad belastning på administrationen som en 
ansträngd ekonomi. 

Äldreomsorg 

En tidplan har fastställts för ett framtida demenscentrum med en utökning av antalet platser från 55 till 92. 

Ett fortsatt arbete sker för införandet av "Äldres behov i centrum"  ÄBIC. Arbetet fortgår gällande "Trygg 
hemgång". Rutiner vid in- och utskrivning i särskilt boende har utarbetats för att påskynda processen. 

Ett flertal processkartläggningar har genomförts under perioden i syfte att öka effektiviteten bland annat inom 
avgiftshantering och avvikelser inom hälso- och sjukvården. 
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Ett fokus inom äldreomsorgen är att öka hälsan bland personalen. En arbetsgrupp med representanter från 
personalenheten, fackförbund och LSS/ÄO startades under våren. Strategier för att möta ett ökande ohälsotal har 
utarbetats genom bland annat nya rutiner vid kontakt med långtidssjuka. 

Inom hemtjänsten har ett projekt påbörjats med Samhall vad gäller inköp till brukare inom ordinärt boende. 

Inom hemtjänsten har man säkerställt att respektive enhetschef har mellan 30 och 35 underställd personal.  

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 

Förebyggande synsätt 
ska genomsyra alla 
verksamheter inom  
vård och omsorg. 
Viktigt är: förebyggande 
insatser som fysisk 
aktivitet för gruppen 
äldre samt motverka 
utanförskap för barn 
och unga. Utveckla 
arbetet med de ideella 
organisationerna utökat 
anhörigstöd. Samtliga 
åtgärder skall resultera 
i färre omfattande 
insatser. (VON) 

 

Under året har "Ung-Vux-central" öppnat för målgruppen ungdomar mellan 13 och 18 år. 
Målsättningen är att förebyggande insatser ska ge färre omfattande insatser. 
Ung-Vux-centralen är ett samarbete mellan regionen, Balderkliniken och Individ- och 
familjeomsorgen. 
  

Strategiska utvecklingsområden: 
Åldrande med livskvalitet 

Strategiska mål : 
Värdigt åldrande med god livskvalitet 

Inriktningsmål  Kommentar 

Förebyggande synsätt 
skall genomsyra alla 
verksamheter inom  
vård och omsorg. 
Viktigt är: förebyggande 
insatser som fysisk 
aktivitet för gruppen 
äldre samt motverka 
utanförskap för barn 
och unga. Utveckla 
arbetet med de ideella 
organisationerna utökat 
anhörigstöd. Samtliga 
åtgärder skall resultera 
i färre omfattande 
insatser. (VON) 

 

Inom Individ- och familjeomsorgen har en anhörigstödsgrupp genomförts under våren 
2015. 
Inom äldreomsorgen (Ekbackens äldreboende) har studiecirkel med fokus på musik 
kopplat till årstid genomförts. 
Inom biståndsenheten har fyra nätverksträffar genomförts inom Fyrbodals nätverk FyrNA 
med målsättning att utveckla ett gemensamt arbetssätt och att utveckla anhörigstödet i 
Fyrbodal och i Åmål. 
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Inriktningsmål  Kommentar 

Individen i fokus - i 
mötet med den 
enskilde skall vänlighet 
och respekt visas, 
vidare se på personens 
individuella 
förutsättningar samt 
medverka till att den 
enskilde känner sig 
behövd och sedd.(VON) 

 
Arbetet med att utveckla och implementera kvalitetsledningssystemet pågår. 
Enheterna arbetar idag med egenkontroller. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Samverkan och service 

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

Inriktningsmål  Kommentar 

Samverkan med andra 
skall prägla Vård- och 
omsorgsnämndens 
arbete, syftet är att 
uppnå kostnads-
effektivitet och en hög 
livskvalitet för den 
enskilde. Vård och 
omsorgsförvaltningen 
skall särskilt sörja för: 
Ett förebyggande 
arbete gällande barn 
och unga och en 
meningsfull syssel-
sättning för personer 
med funktions-
nedsättning. Ett 
koncerntänk inom vård- 
och omsorgs-
förvaltningen skall vara 
en del av Åmåls 
kommun. (VON) 

 

Samverkan har skett med Barn- och utbildningsförvaltningen. Förskoleklasser har bjudits 
in till midsommarfirande vid de särskilda boendena. 
Inom LSS har en ökad sysselsättning uppnåtts genom en fortsatt samverkan med 
gymnasiesärskolan inom caféverksamhet. 

Effektivt resurs-
utnyttjande skall ske i 
samverkan med andra 
aktörer genom ett 
förebyggande arbets-
sätt, med den senaste 
tekniken och med 
kompetenta medarbet-
are. Verksamheten skall 
bedrivas utifrån 
invånarnas behov så 
effektivt som möjligt 
med syfte att frigöra 
resurser för att bibe-
hålla eller öka kvalitén i 
verksamheten.(VON) 

 

Förvaltningen har utarbetat strategier för att nå målet budget i balans. Ett sparbeting är 
fastställt för varje enhet. Kostnadsmedvetenheten i verksamheterna har ökat genom en 
regelbunden uppföljning vid APT-träffar. 
Ett gråzonsarbete mellan verksamheterna skapar förutsättningar för rätt insats och att 
det sker i samverkan. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Kommunens roll i omvärlden 

Strategiska mål : 
Vi ska ligga i framkant inom samhällsutvecklingen. 

Inriktningsmål  Kommentar 

Omvärldsorientering, 
benchmarking med 
andra kommuner/ 
regioner/riks/EU. Vi 
skall vara: modiga, 
aktiva, tillåtande och i 
framkant. Lyfta fram 
positiva händelser och 
bevaka teknikut-
vecklingen inom 
området. (VON) 

 

Omvärldsorientering, benchmarking med andra kommuner/regioner. 
Införande av digitala trygghetslarm har påbörjats inom ordinärt boende. 
Fortsatt deltagande i FOU innebär en fortsatt ökad omvärldsbevakning. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Klimat och miljö 

Strategiska mål : 
Vi planerar för ett hållbart samhälle. 

Inriktningsmål  Kommentar 

Effektivt 
resursutnyttjande skall 
ske i samverkan med 
andra aktörer genom 
ett förebyggande 
arbetssätt, med den 
senaste tekniken och 
med kompetenta 
medarbetare. 
Verksamheten skall 
bedrivas utifrån 
invånarnas behov så 
effektivt som möjligt 
med syfte att frigöra 
resurser för att 
bibehålla eller öka 
kvalitén i 
verksamheten.(VON) 

 

Tjänsteförrättningar med cykel har fördubblats på biståndsenheten. Även på individ- och 
familjeomsorgen har cyklar införskaffats vilket medfört ökat cykelanvändande. 
Pappersåtervinning sker på samtliga enheter. 
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Nyckeltal 

Övriga nyckeltal 2015 
Åmål 

2015 
Riket 

2014 
Åmål 

2014 
Riket 

2013 
Åmål 

2013 
Riket 

Hemtjänst kostnad per brukare, över 65 år   277 992 264 044 255 851 248 127 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, 
kr/brukare   694 400 807 794 654 091 803 165 

LSS-boende barn och vuxna   653 757 827 129 660 869 811 057 

Missbrukarvård vuxna, kr per invånare   454 476 325 489 

 

 

Inriktningsmål Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Individen i fokus - i mötet med den enskilde 
skall vänlighet och respekt visas, vidare se på 
personens individuella förutsättningar samt 
medverka till att den enskilde känner sig 
behövd och sedd.(VON) 

Brukarnöjdhet 
SÄBO 

 Resultat av mätningen 2015 
presenteras under hösten 
2015. 

Brukarnöjdhet 
hemtjänst 

 Resultat av mätning 2015 
presenteras under hösten 
2015. 

Ej verkställda 
boendebeslut SoL 
inom 
äldreomsorgen 

0 En brukare med särskilt 
boendebeslut kvarstår. 
Brukaren härrör från avveck-
lingen av Åmålsgårdens 40 
platser till trygghetsboende. 
Brukaren erbjuds kontinuerligt 
SÄBO-plats men har avböjt. 

Ej verkställda 
boendebeslut 
inom LSS - vuxna 

0 Samtliga boendebeslut är 
verkställda. 

Effektivt resursutnyttjande skall ske i 
samverkan med andra aktörer genom ett 
förebyggande arbetssätt, med den senaste 
tekniken och med kompetenta medarbetare. 
Verksamheten skall bedrivas utifrån 
invånarnas behov så effektivt som möjligt med 
syfte att frigöra resurser för att bibehålla eller 
öka kvalitén i verksamheten.(VON) 

Budget i balans 279 751 Beräknad prognos på helår 
beräknas till  
-610 tkr. 
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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 Säffle 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 avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avlopp samt 
renhållning/avfallshantering inom det gemensamma verksamhetsområdet. 

Viktiga händelser 

 I Tösse pågår omfattande ledningsarbeten som en följd av den ojämna vattenkvaliteten. Åtgärderna 
innefattar rundmatningar samt sanering av gamla gjutjärnledningar. 

 Kompletterande utredningar och projekteringar för åtgärder i tidigare översvämningsdrabbade områden 
kring Drottning Kristinas Väg pågår. Ytterligare komplicerade faktorer kopplade till aktuella vattennivåer i 
Åmålsån har bidragit till att försena arbetet. 

 Arbetet med att ta fram en VA-plan har påbörjats. Denna kommer att identifiera och lyfta fram prioriterade 
konkreta åtgärder för att kostnadseffektivt säkerställe en hållbar VA-försörjning för kommunen. 

 I Plantaget har nya planteringar anlagts och på Fisketorget har trädäck och bodar färdigställts. 
 Planering av en ny aktivitetspark 4G (generationer) sker i samverkan med byalag och barnfamiljer i 

Edsleskog. Parken kommer att färdigställas under hösten. 
 Arbeten med enkelt avhjälpta hinder som tagits fram i samråd med handikapprådet pågår. I arbetet med 

centrumutveckling har cykelpump monterats på gågatan och målning i form av graffitti-konstverk görs i 
gc-tunnel vid Resecentrum mm. 

Ekonomi 

Driftbudget 

De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 2015 innebär en ramökning med 2% i 
Åmål samt ytterligare 0,5 % som kompensation för 2013 års nolluppräkning. Detta innebär ett driftbidrag från 
Åmåls kommun på 35 085. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv. Alla över- och 
underskott för avgiftsfinansierade verksamheter särredovisas på balansräkningen i respektive avgiftskollektiv och 
ska balanseras inom en treårs period. 

Den skattefinansierade verksamheten i Åmål redovisar i nuvarande prognos ett överskott med totalt + 150 tkr. 

Gemensamma tjänster, översyn vid pensionsavgångar samt ändrat arbetssätt har gjort att administrationen har 
effektiviserats efter att teknik- och fritidsnämnden blivit gemensam nämnd. Administrationen förväntas redovisa 
ett överskott på +200 tkr. Det är främst personalkostnaderna som är lägre redovisade än budget. 

Gatuenheten i Åmål förväntas redovisa ett underskott med – 150 tkr. Det är kontot för gatubelysning som 
överstiger budget då elkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat. Detta då man som en trygghetsåtgärd har 
tänt upp belysningen alla timmar under natten. 

En hyresfaktura för simhallen i Åmål på -322 tkr avseende 2014 är redovisad 2015. Det har även uppmärksammats 
att simhallen för perioden har höga redovisade kostnader för personal samt övriga kostnader. Man gör därför 
insatser och ser över rutiner och schema för att hålla ner kostnaderna. Trots detta förväntas simhallen redovisa ett 
underskott på -400 tkr exklusive hyresfakturan. Underskottet reduceras av övriga verksamheter och totalt 
förväntas park- och fritidsverksamheten i Åmål redovisa ett underskott på -200 tkr. 

Städenheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott på +302 tkr. Detta för att en kundfakturering avseende 2014 
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redovisas 2015 och tillgodoses i årets resultat. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna i Åmål förväntas redovisa totalt ett överskott på + 3 950 tkr, varav +2 
500 tkr avser vatten och avlopp-verksamheten och +1 450 tkr avser renhållningens verksamhet. 

Överskottet för VA-verksamheten beror på lägre redovisade kostnader än budget. Överskottet kan reduceras med 
hänsyn till att verksamheten fått läckage i en gasklocka. Det utreds i nuläget hur detta ska hanteras och vilka 
åtgärder som krävs. 

Då verksamheten redovisat positiva resultat föregående år har en översyn av VA-taxan för Åmåls avgiftskollektiv 
gjorts. Förslag till taxesänkning var planerad att presenteras under våren, men efter beslut från Åmåls 
kommunfullmäktige i april skulle ingen sänkning av VA-taxan ske innan Åmåls kommunsstyrelse tagit del av 
kommande VA-plan. VA-planearbetet är omfattande och beräknas vara färdig under 2016/2017. Förslag till 
taxesänkning kommer därför att lyftas i nämnd under september månad. 

Överskottet för renhållningen beror på att verksamheten påverkas positivt av lägre kostnader för transport och 
förbränning av hushållsavfall. 

Det nya avtalet för transport och förbränning av hushållsavfall som ingår inom Östbys taxor kommer att innebära 
lägre intäkter från renhållningskollektiven i båda kommunerna. Verksamhetens anläggning för farligt avfall har 
renoverats och blivit dyrare än förväntat. Östbys verksamhet förväntas därför redovisa ett underskott med              
-300 tkr. 

Investeringar 

Fram till augusti uppgår förbrukad investeringsbudget till 4 288 tkr av totalt 22 174 tkr. Nedan följer en beskrivning 
av några av de större investeringsprojekten: 

Gång- och cykel-bana Fengersfors, budget 300 tkr 
Utreder möjligheten att anlägga gc-bana mellan Fengersfors och Fröskog i samråd med byalag och Trafikverket. 
Avsikten är att en enkel åtgärdsvalsstudie startas upp inom kort eftersom Trafikverket har detta som krav. Om man 
i denna kommer fram till att det är en lämplig åtgärd och Trafikverket ger sitt tillstånd så kommer projektering och 
kalkylering att kunna starta våren 2016. 

Prognos: ±0 

Gamla staden, fisketorget budget 2 500 tkr 
Trädäck och bodar på Fisketorget har färdigställts försommaren 2015. Etapp två för Plantaget med ny fontän och 
rundlar är under planering och håller på att upphandlas. Arbetet kräver dock tillstånd från Länsstyrelsen. 
Tillståndet styr när projektet kan slutföras men i dagsläget förväntas projektet vara klart under våren 2016. 

Prognos 2015: +1 400 tkr 

Byte av ledningsnät (omläggning/duplicering) 

Budget 3 900 tkr 

Medel kommer att användas för kompletterande saneringsarbeten av uttjänta dag- och spillvattenledningar i 
Tösse i samband med åtgärder på dricksvattennätet. Ytterligare åtgärder hösten 2015 innefattar sanering av ren- 
och spillvattenledningar på Döbelnsgatan. Totalt 530+205m. 

Prognos: ±0 

Tösse ledningsnätsarbeten 

Budget 2 726 tkr 

Åtgärder innefattar rundmatningar samt sanering av gamla gjutjärnsledningar som bidrar till kraftig 
kvalitetsförsämring av levererat dricksvatten och dåligt tryck. Åtgärder som utförts under första halvan av 2015 
innefattar rundmatning på Solsätersvägen och Tössebovägen. Kompletterande åtgärder med start vecka 34 
innefattar sanering av gjutjärnsledningar på Tössebovägen, Tössebäcksvägen, Groggs väg och Solsätersvägen. 
Totalt 530 m. 

Prognos: ±0 
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Insatser att förebygga översvämning  

Budget 3 500 tkr 
Projektet omfattar åtgärder för avlastning av tidigare översvämningsdrabbade områden kring Drottning Kristinas 
Väg. Kompletterande utredning och projektering av alternativ för ytterligare avlastning pågår. Ytterligare 
svårigheter kopplade till aktuella vattennivåer i Åmålsån har bidragit till att försena arbetet. Utfall 2015 är därför 
osäkert och beror på resultat av pågående utredning. 
Prognos ±0 tkr 

Blandningsplatta för GROT och slam, grenar mm, budget 1 000 tkr 

Arbetet med blandningsplattan beräknas kunna utföras och färdigställas under 2015. 

Prognos: ±0 tkr 
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Överförmyndarnämnden 

Uppdrag 

Överförmyndarverksamheten är en kommunal lagstadgad verksamhet som i de flesta avseenden innebär 
myndighetsutövning. Verksamheten regleras främst av bestämmelserna i föräldrabalken, lagen om ensam-
kommande barn, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Genom tillsynen av gode män, förvaltare 
och förmyndare skall verksamheten motverka rättsförluster för de som har ställföreträdare d.v.s. barn, gamla, 
sjuka och funktionshindrade m.fl. 

Viktiga händelser 

Bengtsfors, Säffle, Åmål och Årjängs kommuner samverkar sedan den 1 januari 2015 i en gemensam över-
förmyndarnämnd, Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd. En gemensam 
överförmyndarorganisation medför mindre sårbarhet och personalberoende samt större möjligheter till utveckling 
och rekrytering av kompetens för att effektivare kunna möta framtidens behov och krav på verksamheten. 

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 hållbar-
het. (KF) 

 
Samtliga handläggare har deltagit i grundkursen för överförmyndare/handläggare och 
utvecklat sina kunskaper inom föräldrabalken. Det finns fortfarande olika utbildningar att 
komplettera grundutbildningen inom olika områden. 

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. (KF) 

 
Överförmyndarnämnden har god tillgänglighet med telefontider varje vardag samt en 
besöksdag för obokade besök per vecka med möjlighet till bokade besök varje vardag i 
samtliga kommuner. 

Verksamheten ska 
bedrivas utifrån 
invånarnas behov så 
effektivt som möjligt 
med syfte att frigöra 
resurser för att bibe-
hålla eller öka 
kvaliteten i 
verksamheten. (KF) 

 
Överförmyndarnämnden beslutade under maj månad om vitesförelägganden till de 
ställföreträdare som inte hade lämnat in årsräkningarna i tid. 
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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 ajour med 
samhällsutvecklingen, 
såväl nationellt som 
internationellt. 
Nätverksbyggande är av 
allt större betydelse. 
(KF) 

 
Överförmyndarnämnden har deltagit i möten med samtliga nätverk för gode män till 
ensamkommande barn som är aktiva i nämndens ansvarsområden. 
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11 BESLUT OCH REVISION 
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12 Begreppsförklaringar 
Avskrivning 
Kostnad för anläggningstillgångens värdeminskning. 

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. 

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/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/perioden. 

Investeringsredovisning  
Omfattar utgifter för investeringar i anläggningstillgångar. 

Kassaflödesanalys 
Visar betalningsflöden och hur likviditeten har förändrats. 

Kostnad 
Periodiserad utgift, det vill säga den del av utgiften som tillhör året/perioden. 

Pensionsskuld 
Åtagandet för nuvarande och tidigare anställdas hittills intjänade men ännu inte utbetalade pensioner. Se vidare 
avsnittet Redovisningsprinciper. 

Resultaträkning 
Sammanställning över hur ekonomin gått under året/perioden. Resultaträkningen visar intäkter och kostnader och 
ger som saldo årets/periodens resultat (vinst eller förlust). 

Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder samt 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 varit lägre än budget. 
 Underskott om nettokostnaderna varit högre än budget. 


