
w w w . a m a l . s e



ÅRSREDOVISNING 2011

ÅMÅLS  
KOMMUN



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 1

 
 
 
 
 
 

FAKTA OM ÅMÅL     2 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET  3 
 
 
KOMMUNENS ORGANISATION    4 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE    5 - 8  
 
 
REDOVISNING KOMMUNEN    9 -14 
 
 
PERSONALREDOVISNING    15 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSER SAMT MÅLSTYRNING  16 - 24   
 
 
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING    25 - 30 
      
     
REDOVISNINGSPRINCIPER    31 - 32  
 
 
REVISIONSBERÄTTELSE    33 - 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAKTA OM ÅMÅL 

 2

2011 2010 2009 2008 2007 2006

Folkmängd (31/12) 12 226 12 294 12 434 12 545 12 589 12 716

Födelsenetto ‐53 ‐52 ‐65 ‐56 ‐53 ‐74

Flyttnetto ‐17 ‐87 ‐46 12 ‐74 53

2011 2010 2009 2008 2007 2006

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

Utdebitering av skatt:

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

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

‐ Kyrkoavgift 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,13

‐ Begravningsavgift 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,46

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

* Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst

Mkr 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Årets resultat 5,6 10,7 ‐6,9 ‐3,0 0,3 3,7

Nettokostnadsandel av skatt & bidrag 95,6% 94,2% 97,2% 96,7% 96,0% 95,5%

Investeringar (inkl investeringsbidrag) 15 16 32 34 42 28

Tillgångar 373 441 440 412 407 394

Långfristiga lån 70 70 70 50 51 27

Kortfristiga skulder 96 115 124 110 100 110

Eget kapital 170 249 238 244 248 248

Likvida medel 48 35 27 3 8 20

Pensionsskuld 365 335 354 350 351 304

Soliditet % 46 56 54 59 61 63

Soliditet % inklusive pensionsskuld ‐52 ‐20 ‐26 ‐26 ‐26 ‐14

Tillsvidare‐ och visstidsanställda 1 126 * 1 456 1 550 1 563 1 576

Årsarbetare 986 * 1 246 1 313 1 322 1 319

* Kan av systemtekniska skäl ej redovisas

INVÅNARE

SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV SKATT

EKONOMI & PERSONAL
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2011 var ett händelserikt år. En ny politisk 
majoritet tillträdde i kommunens styrelser och 
nämnder. En gemensam nämnd och förvaltning 
för teknik- och fritidsfrågor bildades med 
Säffle kommun. Inom näringslivet drabbades 
ett antal företag av konkurser. Hamnterminalen 
byggdes upp efter branden men har fått ett 
rättsligt efterspel. Den stora ekonomiska 
utmaningen för Åmåls kommun blir allt 
påtagligare. 
 
Det ekonomiska läget för kommunen 2011 var 
ansträngt, och även de kommande åren 
kommer att vara ansträngda. Vi har ett antal 
utmaningar framför oss. Några beslut kommer 
att vara lättare att fatta medan andra beslut 
kommer att upplevas svåra och jobbiga för 
många. Huvudsyftet är ändå att vi 
fortsättningsvis skall klara av morgondagens 
välfärdsutbud. Jag vill med detta ha sagt att vi 
har några år framför oss som kommer att bli 
besvärliga. Jag är dock övertygad om att det 
kommer något gott och bra ur denna process. 
Efter en tuff period kan vi arbeta än mer 
offensivt med att utveckla Åmåls kommun. Att 
bara prata om anpassningar och nedskärningar, 
och inte om utveckling är destruktivt. Vi tar 
oss igenom ett par så kallade ”hästår”, sedan 
får vi börja diskutera tillsammans hur vi kan 
bygga Åmål bättre och starkare. 
 
Under 2011 har vi äntligen fått struktur i drift- 
och investeringsbudgeten. Nu råder det inga 
tvivel om vad som är drift eller investering – 
detta kommer att ge resultat redan 2012! 
 
Vi har också under året kvalitetssäkrat skötseln 
av kommunens fastigheter. Vi har nu ett bra 
förvaltaravtal med ÅKAB, både när det gäller 
daglig skötsel och långsiktigt underhåll.  
 
2011 sålde kommunen Stadshotellet till 
Gotlandskrögaren AB,  vilket är det bästa för 
både kommunen och hotellverksamheten. En 
ägare som har ambitioner och erfarenhet av att 
driva och sköta hotellfastigheter – ett stort lyft 
för Åmåls kommun! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jag nämnde tidigare att det under året har varit 
ett antal konkurser i kommunen. Det är mycket 
tråkigt, men vad som är mer glädjande är att 
ingen har ”stängt” utan företagen fått nya ägare 
och ny inriktning på verksamheten. Som ett 
exempel kan vi ta Najad/HMS- konkursen. 
Den ledde till att det utkristalliserade sig ett 
nytt företag: Kompositpartner i Åmåls AB. 
Helt fantastiskt! Det finns en stark 
entreprenörs- och företagsanda i kommunen, 
vilket vi måste värna och var rädda om. 
 
Hamnterminalen blev återuppbyggd efter den 
fruktansvärda branden 17 januari 2010. Det har 
blivit många turer kring återuppbyggnaden. Ett 
nytt företag etablerade sig i Hamnterminalen; 
Marin och Fritid AB. Samtidigt har en juridisk 
process fortgått mellan kommunen och den 
tidigare hyresgästen, vilket har varit tufft och 
känslosamt för många. Jag bara hoppas att vi 
kommer till ett slut i frågan så att vi alla kan gå 
vidare. 
 
Jag vill avslutningsvis ännu en gång betona 
allvaret i ekonomin. Vi har några tuffa år 
framför oss. Vi kommer att lyckas men det 
kommer att krävas mod, tålamod och 
tillförsikt. Jag tror på ett bättre Åmål men då 
gäller det att våga ”tänka utanför sin egen 
box”. 
 
Jag vill också tacka all personal i Åmåls 
kommun för väl utfört arbete under 2011. Jag 
vill också tacka personalen i den gemensamma 
teknik- och fritidsnämnden för ett bra och väl 
utfört arbete. 
 
 
 
Michael Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMMUNENS ORGANISATION 

 4

 
 
 

 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 5

Ekonomiskt resultat 
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Årets ekonomiska  resultat år 2011 uppgick  till 5,6 
miljoner kronor (mkr). Motsvarande resultat för år 
2010 var 10,7 mkr. 

 
Samhällsekonomisk utveckling 
 
Året har till stor del präglats av den djupa skuldkris 
som  plågat  och  fortfarande  plågar  ett  antal 
Euroländer,  vilket  har  resulterat  i  att 
återhämtningen  inom  världsekonomin  kommit  av 
sig. Ett grundläggande problem är att flera länder i 
Europaområdet under  lång  tid brottats med dålig 
konkurrenskraft, svag tillväxt och hög arbetslöshet. 
Skuldsättningen  gör  att  staterna  har  armarna 
bakbundna.  Besparingsprogrammen  som  krävs 
leder till ännu svagare efterfrågan och ger därmed 
ingen lättnad i skuldsättningen – ett slags moment 
22. 
Tillväxten i världens ekonomier har bromsat in.  
 
Tillväxten  i  Sverige  har  trots  allt  varit  hög,  under 
2010  ökade  BNP  med  5,6  procent  och 
bedömningen för 2011 uppskattas till 4,6 procent. 
Motsvarande  tillväxtutveckling  i  USA  var  3,0 
procent  under  2010  och  1,7  procent  2011,  och 
inom EU 1,6 procent under 2010 och 1,5 procent 
2011. 
 
Demografisk utveckling 
Befolkningsutvecklingen  var  negativ  under  2011, 
under  året  minskade  befolkningen  med  70 
personer,  från  12  296  till  12  226  invånare. 
Flyttnettot  uppgick  till  ‐17  personer  och 
födelsenettot till ‐53 personer. 
 
Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadssituationen  i  Åmål  är  fortsatt 
ansträngd.  Jämfört  med  riket  i  snitt  så  ligger 
arbetslöshetsnivån  på  en  relativt  hög  nivå.  Vid 
utgången av året uppgick arbetslöshet i kommunen 
till  12,5 procent,  vilket  är  en ökning  jämfört med 
föregående  år  (10,7  procent).  Det  kan  jämföras 
med  arbetslösheten  i  riket  som  var  8,6  procent 
under motsvarande period. Det  som avviker mest 
jämfört med riket är ungdomsarbetslösheten, som 
i  Åmål  uppgick  till  37,3  procent.  Motsvarande 

period  i  riket  uppvisade  en  arbetslöshet  på  19,1 
procent. 
 
Näringsliv 
Antalet  verksamma  företag  i  Åmål  uppgick  vid 
årets slut till 1 191 (377 aktiebolag, 57 handels‐ och 
kommanditbolag  och  734  enskild 
näringsverksamhet  samt  23  övriga).  Under  året 
registrerades 36 nya företag (50). 
 

Resultatanalys 
 
Kommunen bedriver verksamhet i förvaltnings‐ och 
bolagsform. För att kunna få fullständig ekonomisk 
information  om  koncernens  verksamhet  och 
organisation  upprättas  en  sammanställd 
redovisning längre fram i årsredovisningen. 
 
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 blir det justerade 
resultatet enligt balanskravet följande: 
 
Årets resultat enligt resultaträkning 5,6 mkr

+ Återförs till resultatet med åberopande
av synnerliga skäl 3,1 mkr
Realisationsförlust vid avyttring fastigheter
(Nettobelopp 3,1 mkr, realisationsvinst 38 tkr
och realisationsförlust 3 131 tkr)

Justerat resultat 8,7 mkr

 
Resultatutvecklingen 
Årets ekonomiska resultat uppgick till 5,6 mkr.  
Finansieringens  utveckling  har,  som  redovisas 
nedan  under  rubriken  ”  Skatteintäkter, 
fastighetsavgift  och  generella  statsbidrag”,  varit 
positiv under året.  
Nettokostnadsandelens  utveckling,  dvs  totala 
kostnader exklusive avskrivningar  i  förhållande  till 
totala skatte‐ och bidragsintäkter  inkl  finansnetto, 
är negativ. Årets andel uppgår till 95,6 procent, att 
jämföra med föregående år då den uppgick till 94,2 
procent. 
En  generell  tumregel  säger  att  god  ekonomisk 
hushållning  innebär  att  kommunens  totala 
kostnader,  inklusive  avskrivningar,  är  lägre  än  98 
procent av de totala intäkterna. Åmåls nyckeltal för 
2011 landar på 99,1 procent (98,7). 
 
Verksamhetens intäkter 
De  verksamhetsanknutna  intäkterna  består  till 
största  delen  av  avgifter  från  barnomsorg, 
äldreomsorg, lokalhyror och interkommunala  
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ersättningar.  Från  och med  2011  hanteras  vatten 
och renhållning inom den gemensamma Teknik och 
fritidsnämnden,  som  administreras  och  hanteras 
inom värdkommunen Säffle. Det  totala  intäkterna 
inom Åmål uppgick under året  till 196,6 mkr  (191 
mkr)  och  finansierar  ca  24  procent  av 
verksamhetskostnaderna (24 procent). 
 
Verksamhetens kostnader 
De  verksamhetsknutna  kostnaderna  består  till 
största  delen  av  personal,  köpta  tjänster  och 
lokaler.  De  totala  kostnaderna,  inklusive 
avskrivningar, har ökat med 23 mkr  till  totalt 827 
mkr.  Personalkostnader,  inklusive  pensioner,  står 
för 58,6 procent av kommunens kostnader och har 
minskat med 24,2 mkr.  
 
Skatteintäkter,  fastighetsavgift  och  generella 
statsbidrag 
Utvecklingen  har  under  2011,  jämfört med  2010, 
har  varit  positiv.  Totalt  har  en  förstärkning  skett 
med  14,1  mkr.  De  14,1  mkr  fördelas  enligt 
följande: 
 
Skatteintäkterna har ökat med 12,3 mkr. 
Inkomstutjämningsbidraget  har  minskat  med  9,2 
mkr. 
Kostnadsutjämningsbidraget  har minskat med  2,5 
mkr. 
LSS‐utjämningsbidraget har ökat med 3,8 mkr. 
Regleringsbidrag har ökat med 9,4 mkr. 
Strukturbidraget har varit oförändrat. 
Fastighetsavgiften har ökat med 0,3 mkr. 
 
Jämfört med budget 2011 har utvecklingen också 
varit  positiv.  Totalt  har  de  finansiella  posterna 
genererat ett resultat som är ca 12 mkr bättre än 
vad som budgeterats. 
 
Finansnetto 
Den  finansiella  nettokostnaden  har  ökat med  2,2 
mkr, och de främsta orsakerna till detta är dels att 
det under år 2010 genomfördes en aktieutdelning 
från  Åmåls  kommunfastigheter  AB  (ÅKAB)  på  1 
mkr,  och  dels  att  ränta  på  pensionsavsättningar 
ökat under år 2011 med ca 800 tkr. 
 
Årets resultat 
Året  avslutades med ett överskott på  ca 5,6 mkr, 
vilket  kan  jämföras  med  ett  ursprungligt 
budgeterat överskott på ca 3,4 mkr. Under året har 
revidering av budget skett vilket utmynnat  i en ny 
budget  där  det  beräknade  resultatet  landade  på 
0,2  mkr.  Resultatet  enligt  balanskravet  uppgår, 
med hänsyn tagen till synnerliga skäl, till 8,7 mkr. 
 

Det egna kapitalet uppgår till totalt 170,3 mkr (249 
mkr). Minskningen beror på de nedskrivningar som 
gjorts  med  anledning  av  ändrade 
redovisningsprinciper  för  investeringar  och 
sluttäckning deponi. 
 

Verksamhetsanalys 
 
Driftsredovisning 
Nämndernas  driftsredovisning  visar  upp  ett  totalt 
resultat på – 2,9 mkr (‐14,6 mkr)  i  jämförelse med 
budget. Budgetavvikelse per nämnd enligt följande 
tabell: 

 
Nämnd                           Belopp i Tkr Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige ‐244,1
Kommunstyrelsen ‐96,3
Barn‐ och utbildningsnämnden 3 563,9
Vård‐ och omsorgsnämnden ‐5 581,0
Bygg‐ och miljönämnden 15,2
Teknik och fritidsnämnden ‐518,7
Summa: ‐2 861,0

 
Mer information kring nämndernas resultat lämnas 
i  respektive nämnds verksamhetsberättelse  längre 
fram i årsredovisningen. 
 
Finansförvaltningen 
Årets  resultat  slutade med  ett  underskott  på  15 
mkr. Jämfört med budget så är detta en försämring 
med ca 4 mkr. Främsta orsaken till det försämrade 
resultatet är den avsättning som gjorts för att täcka 
de  regresskrav,  avseende  de 
översvämningskostnader  uppkomna  under 
2009/2010, som ställts mot kommunen. Totalt har 
det avsatts 8,2 mkr.    
 

Finansiell analys 
 
Anläggningstillgångar 
Värdet  på  de  materiella  anläggningstillgångarna 
har under året minskat med 88,1 mkr och uppgick 
vid  årsskiftet  till  184,9  mkr  (273,0  mkr).  Det 
minskade värdet beror till största delen på att det 
under året beslutats om en ny redovisningsprincip 
för  investeringar,  vilket  resulterat  i  en  större 
nedskrivning  av  anläggningstillgångars  bokförda 
värde.  
 
Fordringar 
Våra  fordringar har under  året ökat med 6,2 mkr 
och uppgick vid årsskiftet till 53,3 mkr (47,1 mkr).  
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Likvida medel 
Våra  likvida medel har under  året ökat med  12,6 
mkr och uppgick vid årsskiftet till 47,7 mkr.  
 
Avsättningar 
Under året har avsättningarna totalt ökat med 28,2 
mkr  och  uppgick  vid  årsskiftet  till  36,2 mkr  (8,0 
mkr).  Avsättningar  till  pensioner  uppgår  till  12,5 
mkr  (8,0  mkr).  Nya  avsättningar  som  tillkommit 
under året är dels 8,2 mkr avseende de regresskrav 
som ställts mot kommunen och som avser skador 
som  uppkom  i  samband  med  översvämningar 
under 2009 och 2010, och dels 15,5 mkr som avser 
våra  framtida  kostnader  för  att  hantera 
sluttäckningen av deponin i Östby. 
 
Låneskuld 
Kommunens  låneskuld  till  kreditgivare  har  under 
året  varit  oförändrad  och  uppgår  till  70 mkr  (70 
mkr).  
 
Soliditet 
Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 46 procent (56 
procent).  Om  även  pensionsskulden  som  ligger 
utanför  balansräkningen  inberäknas  uppgick 
soliditeten till – 52 procent (‐ 20 procent). 
Orsaken  till  den  kraftiga  försämringen  av 
soliditeten är att det under året beslutats om nya 
redovisningsprinciper  vad  avser  investeringar  och 
sluttäckning  av  deponi.  Resultatet  av  dessa 
principförändringar blev dels att nedskrivningar av 
värdet  på  anläggningstillgångar  genomfördes, och 
dels  att  framtida  kostnader  för  sluttäckning  av 
deponi  har  aktiverats  i  form  av  en  avsättning  i 
balansräkningen.  
Både  nedskrivning  av  anläggningstillgångar  och 
avsättning  till  sluttäckning  av  deponi  har 
redovisningsmässigt  belastat  kommunens  egna 
kapital,  vilket  resulterat  i  att  det  egna  kapitalet 
minskat  i  större  omfattning  än  vad  tillgångarna 
gjort och därmed påverkat soliditeten negativt. 
 
Pensionsskuld 
Pensionsskulden,  den  del  som  ligger  som  en 
ansvarsförbindelse, har under året ökat och uppgår 
nu till 365,1 mkr (335,2 mkr). Orsaken till ökningen 
är att det under årets beslutades om att sänka den 
så  kallade  diskonteringsräntan  med  0,75 
procentenheter. 
 
Investeringar 
Under året har bruttoinvesteringar slutförts till ett 
belopp av totalt 14,6 mkr (16,5).  

 
 
 

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% av totala intäkter. 
 
Resultat:  Nej,  kommunens  nettokostnad  uppgick 
till 99,1% 
 
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 5,1 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: Nej,  ingen amortering är gjord, däremot 
har  överskottsfonden  inom 
pensionsadministrationen  nyttjats  för  att  minska 
pensionskostnaderna med  belopp  överstigande  1 
mkr. 
 
5.  Soliditeten,  eget  kapital  dividerat  med  totala 
tillgångar, ska lägst uppgå till 60%. 
 
Resultat: Nej, soliditeten uppgick till 46%. 
 
6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som t ex 
pensioner  och  avslutning  av  deponi,  ska  planeras 
och hanteras inom driftsbudget. 
 
Resultat: Målet är antaget under hösten 2011, och 
har  därför  inte  kunnat  beaktas  i  samband  med 
budgetprocessen.  Avsättning  för  avslutning  av 
deponi  (sluttäckning)  har  gjorts  under  året  med 
15,6 mkr. 
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Verksamhetsmål 
 
Målstyrningens  struktur  är uppdelad  i  inriktnings‐
mål  samt  prestations‐  och  utvecklingsmål. 
Inriktningsmål  är  ett  styrande  och  övergripande 
mål som antagits av kommunfullmäktige: 
 
”Vi ska bli fler”, med följande strategiska mål: 
 
En  framtidskommun med  ljuvlig  boendemiljö  och 
möjligheternas startpunkt. 
 
Delaktiga och engagerade medarbetare. 
 
En långsiktig och kvalitativ ekonomisk hushållning 
 
En  expansiv  tillväxtkommun  där  det  är  nära  till 
arbete, fritidsaktiviteter och upplevelser. 
 
Dessa  strategiska  mål  formuleras  i  18  st 
framgångsfaktorer.  
 
Prestations‐  och  utvecklingsmål  bryter  ned 
inriktningsmålen på en mer praktisk och verksam‐
hetsnära nivå. 
 
Uppföljning  av  dessa  mål  redovisas  under 
respektive nämnds förvaltningsberättelse.  

 
Risk- och känslighetsanalys 
 
Riskanalys 
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för 
intern  kontroll.  Utifrån  internkontrollplanen 
genomför nämnderna varje år 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  att  sammantaget  att 
verksamhetsansvariga ska bedöma verksamhetens 
risker,  värdera  verksamhetens  kultur  och 
medvetenhet,  vidta  kontrollåtgärder,  säkra  att 
resurser  används  enlighet  med  tagna  beslut, 
arbeta med kommunikation liksom övervaka och  

 
följa  upp.  Inom  kommunens  nämnd  eller  styrelse 
ansvarar  förvaltningschef  för  konkreta  regler  och 
anvisningar. 
 
Känslighetsanalys 
Kommunens  resultat  påverkas  av  ett  antal 
faktorer.  En  känslighetsanalys  visar  hur  en 
förändring  i  ett  antal  parametrar  genererar 
följande approximativa påföljd: 
 
Händelse/Förändring  Kostnad/intäkt 
Löneökning 1%    5,1 Mkr 
Inflation 1%    1,5 Mkr 
Skattesats 10 öre  2,0 Mkr 
Invånare 100 personer  4,6 Mkr 
 

Framtid 
 
Arbetet med att kostnadsanpassa Åmåls kommuns 
organisation  kommer  att  fortsätta.  För  att  vi  ska 
kunna  nå  långsiktiga  ekonomiska mål  i  den  anda 
som  begreppet  god  ekonomisk  hushållning 
förespeglar, kommer det dels krävas ett effektivare 
nyttjande  av  våra  resurser  och  dels  att  vi  tar  ett 
större grepp vad avser strukturella förändringar. 
 
Under  våren  2012  kommer  kommunens 
visionsarbete startas upp och processas. Resultatet 
av denna kommer  ligga  till grund  för kommunens 
fortsatta  arbete  med  implementering  av  en 
målstyrd verksamhet. 
 
Kommunen  kommer  i  början  av  2012  att  bli 
medlemmar  i  Kommuninvest,  vilket  kommer  leda 
till lägre upplåningskostnader i framtiden, både för 
kommunen och dess helägda dotterbolag. 
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ANSVARSOMRÅDE  INTÄKTER KOSTNADER BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE PROGNOS

Kommunfullmäktige ‐1 363 3 273 1 910 1 666 ‐244 ‐305

Kommunstyrelse ‐111 470 201 009 89 538 89 442 ‐96 ‐1 240

Bygg‐ o Miljönämnd 0 129 129 144 15 0

Barn‐ o Utbildningsnämnd ‐64 182 291 858 227 676 231 240 3 564 2 729

Säffle‐Åmål Teknik‐ o Fritidsnämnd ‐17 058 49 593 32 536 32 017 ‐519 ‐10 382

Vård‐ o Omsorgsnämnd ‐34 718 297 898 263 180 257 598 ‐5 582 ‐4 560

Finansförvaltning ‐153 372 168 322 14 950 10 930 ‐4 020 0

VERKSAMHETENS  ‐382 163 1 012 082 629 919 623 037 ‐6 882 ‐13 758

NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter ‐446 041 0 ‐446 041 ‐436 644 9 397 9 401

Statliga utjämningsbidrag ‐188 016 0 ‐188 016 ‐185 422 2 594 144

Finansiella intäkter ‐4 589 0 ‐4 589 ‐3 265 1 324 0

Finansiella kostnader 0 3 101 3 101 2 100 ‐1 001 0

ÅRETS RESULTAT ‐1 020 809 1 015 183 ‐5 626 ‐195 5 432 ‐4 213

Belopp i tkr BOKSLUT BUDGET BOKSLUT BUDGET

2011 2011 2010 AVVIKELSE

Verksamhetens intäkter Not 1 196 640 204 706 190 678 ‐8 066

Verksamhetens kostnader Not 2 ‐804 334 ‐804 669 ‐778 707 335

Avskrivningar Not 3 ‐22 224 ‐23 074 ‐24 924 850

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER ‐629 918 ‐623 037 ‐612 953 ‐6 881

Skatteintäkter Not 4 446 041 436 644 433 759 9 397

Statliga utjämningsbidrag Not 5 188 015 185 423 186 213 2 592

Finansiella intäkter Not 6 4 589 3 265 6 019 1 324

Finansiella kostnader Not 7 ‐3 101 ‐2 100 ‐2 316 ‐1 001

RESULTAT FÖRE 

EXTRAORDINÄRA POSTER 5 626 195 10 722 5 431

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT Not 24 5 626 195 10 722 5 431
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2011 2010

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 164 620 240 562

Maskiner och inventarier Not 9 20 322 32 445

Finansiella anläggningstillgångar  Not 10 82 282 86 277

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 267 224 359 284

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och Lager Not 11 3 3

Fordringar Not 12 57 875 47 114

Kassa och Bank Not 13 47 681 35 027

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 105 559 82 144

SUMMA TILLGÅNGAR 372 783 441 428

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 248 305 237 582

Nedskrivningar/Avsättningar ‐83 678

Årets resultat 5 626 10 722

EGET KAPITAL Not 14 170 253 248 304

AVSÄTTNINGAR Not 15 36 161 7 954

SKULDER

Långfristiga skulder Not 16 70 000 70 000

Kortfristiga skulder Not 17 96 369 115 170

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR & SKULDER 372 783 441 428

ANSVARSFÖRBINDELSER 

* Borgensåtagande Not 18 518 492 520 911

* Pensionsförpliktelser  Not 19 365 140 335 258

* Förvaltade fonder 4 176 4 130

* Överskottsfond KPA 0 1 090

* Outnyttjad kontokredit 50 000 30 000
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LÖPANDE VERKSAMHET 2011 2010

Verksamhetens intäkter 196 640 190 678

Verksamhetens kostnader ‐804 334 ‐778 707

Justering för avsättning pensionsskuld Not 20 12 752 ‐125

Övriga justeringsposter Not 21 3 093 ‐198

Verksamhetens nettokostnader ‐591 849 ‐588 352

Skatteintäkt, fastighetsavgift och statliga utjämningsbidrag 634 056 619 972

Finansiella intäkter 4 589 6 019

Finansiella kostnader ‐3 101 ‐2 316

Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 43 695 35 323

Rörelsekapitalets förändring

Ökning(‐) / Minskning (+) av förråd 0 61

Ökning(‐) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar ‐10 761 ‐6 211

Minskning(‐) / Ökning (+) av kortfristiga skulder ‐18 801 ‐9 234

Förändring av rörelsekapital ‐29 562 ‐15 384

Verksamhetsnetto 14 133 19 939

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringar ‐14 722 ‐16 471

Investeringsbidrag 101 248

Anslutningsavgifter 0 445

Försäljning av anläggningstillgångar Not 22 9 459 199

Förvärv av anläggningstillgångar Not 23 ‐312 ‐5

Investeringsnetto ‐5 474 ‐15 584

FINANSIERING

Utlåning

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga fordringar 3 995 3 346

Upplåning

Nyupptagna lån 0 0

Amortering och inlösen av lån 0 0

Finansieringsnetto 3 995 3 346

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 12 654 7 701

Likvida medel vid årets början 35 027 27 326

Likvida medel vid årets slut 47 681 35 027

12 654 7 701
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KOMMUNSTYRELSE BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE

 IT‐enhet 116 200 84

 Räddningsenhet 54 200 146

 PIN‐enhet 1 301 2 650 1 349

 Kultur‐ & Turismenhet 940 1 343 403

 Utvecklingsenhet 230 230 0

 Vuxenutbildningen 100 100

Summa 2 640 4 723 2 083

BARN‐ o UTBILDNINGSNÄMND

 Enheten Grundskola gemensamt 145 270 125

 Område B Tösse & Fengersfors 75 75 0

 Område A 150 150 0

 Område B 75 75 0

 Område C 70 75 5

 Enheten Förskola 105 105

 Enheten Gymnasium 636 750 114

Summa 1 151 1 500 224

SÄFFLE‐ÅMÅL TEKNIK‐ o FRITIDSNÄMND

 Park och idrott 803 600 ‐203

 Gator och förråd 3 349 3 846 497

 Vatten och avloppshantering 3 012 6 144 3 132

 Camping, motion och rekreation 2 198 2 050 ‐148

 Avfallshantering 1 004 1 000 ‐4

Summa 10 366 13 640 3 274

VÅRD‐ o OMSORGSNÄMND

 Vård‐ & omsorgsförvaltning 168 200 32

 Verks.h omr 1, Stödresurs 396 400 4

Summa 564 600 36

TOTAL BRUTTOREDOVISNING 14 722 20 463 5 616

Investeringsbidrag ‐101

TOTAL NETTOINVESTERING 14 621

Försäljning inventarier ‐6 061

Försäljning fastigheter ‐3 398

Förvärv fastigheter 312

TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING 2011 5 474
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Not 1 Not 8

Verksamhetens externa intäkter 2011 2010 Mark, byggnader och tekniska anl. 2011 2010

Försäljningsmedel 2 557 3 221 IB 240 562 242 191
Taxor och avgifter 51 251 70 937 Årets investeringar 12 216 12 269

Hyror och arrenden 39 711 20 156 252 778 254 460
Bidrag 57 588 49 980 Tillkommande poster:

Fsg verksamhet och entreprenad 45 570 45 454 Anskaffning fastigheter 312 5

Övriga intäkter ‐37 930 Avgående poster:
Summa 196 640 190 678 Bokfört värde sålda fastigheter ‐6 492 ‐1

Avskrivningar ‐14 278 ‐13 902
Not 2 Nedskrivningar ‐67 700

Verksamhetens externa kostnader 2011 2010 Utgående balans 164 620 240 562

Personalkostnader 484 558 508 804 Specifikation fastigheter:
Material 23 951 29 084 Markreserv 11 908 11 807

Hyror 57 912 58 059 Verksamhetsfastigheter 9 267 13 497
Köpta tjänster 190 364 125 400 Fastigheter för affärsverksamhet 73 853 87 520

Bidrag 34 333 37 832 Publika fastigheter 58 550 106 810

Övriga kostnader 13 216 19 528 Fastigheter för annan verksamhet 11 042 20 928
Summa 804 334 778 707 Summa 164 620 240 562

Not 3 Not 9

Avskrivningar 2011 2010 Maskiner, inventarier 2011 2010

Mark, byggnader och tekniska anl. 14 278 13 902 IB 32 445 39 958
Inventarier 7 946 11 022 Anskaffning 2 405 3 509

Summa 22 224 24 924 Försäljning ‐6 061
Summa 28 789 43 467

Not 4 Avgående poster:

Skatteintäkter 2011 2010 Avskrivning ‐7 946 ‐11 022
Preliminärt erhållen kommunalskatt 435 302 427 766 Nedskrivning ‐522

Slutavräkning kommunalskatt 10 740 5 993 Utgående balans 20 321 32 445
Summa 446 042 433 759 Specifikation inventarier:

Maskiner o Inventarier 15 349 23 975

Not 5 Bilar och andra transportmedel 4 591 8 029
Statliga utjämningsbidrag 2011 2010 Konst 320 371

Inkomstutjämningsbidrag 121 896 131 058 Övrigt 61 70
Strukturbidrag 3 645 3 682 Summa 20 321 32 445

Regleringsbidrag 12 604 3 192
Kostnadsutjämningsbidrag 13 238 15 724 Not 10
Utjämningsbidrag LSS 16 512 12 689 Finansiella anläggningstillgångar 2011 2010

Fastighetsavgift 20 121 19 868 Aktier, värdepapper och andelar 37 140 38 020
Summa 188 016 186 213 Långfristiga fordringar 1 274 1 459

Långfristig fordran koncernföretag 43 868 46 798
Not 6 Summa 82 282 86 277

Finansiella intäkter 2011 2010
Ränteintäkter 1 939 2 366 Not 11 2011 2010
Utdelning på aktier och andelar 0 1 003 Förråd och lager 3 3

Övriga finansiella intäkter 2 650 2 650 Summa 3 3
Summa 4 589 6 019

Not 12

Not 7 Fordringar varav kundfordringar 2011 2010
Finansiella kostnader 2011 2010 Diverse avgifter 13 448 7 809

Räntekostnader 1 917 1 757 Äldreomsorgsavgifter 2 890 2 795
Ränta på pensionsavsättning 1 035 147 Barnomsorgsavgifter 206 185

Övriga finansiella kostnader 149 412 Abonnentavgifter 15 1 191

Summa 3 101 2 316 Hyresavgifter 79 0
Övriga avgifter 11 13

Delsumma 16 649 11 993
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Not 12 forts. Not 18

Förutbetalda kostnader och  2011 2010 Borgensförbindelser 2011 2010

upplupna intäkter ÅKAB 465 000 465 000
Div kortfristiga fordringar 105 309 ÅNAB 49 880 52 200

Fordringar hos staten 8 816 9 507 Ånimskogs Bygdegårdsförening 1 934 1 962
Förutbet kostnader och uppl intäkter 27 760 25 305 Fengersfors Folkets hus 1 321 1 321

Revers Säffle kommun 4 546 SBAB 190 260
Delsumma 41 227 35 121 Åmåls Tennisklubb 102 102

Summa 57 876 47 114 Statens Bostadskreditnämnd 65 66

Summa 518 492 520 911
Not 13

Kassa och bank 2011 2010 Not 19
Kassa 23 5 Pensionsförpliktelser   2011 2010

Plusgiro 0 105 Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 365 140 335 258

Bank 47 659 34 917 Summa 365 140 335 258
Summa 47 682 35 027 Aktualiseringsgrad 95,0%

Not 14 Not 20

Eget Kapital 2011 2010 Justering avsättning pensioner 2011 2010

IB 248 305 237 582 Pensionsavsättning 4 257 22
Årets resultat 5 626 10 722 Ränteuppräkning pensionsskuld    302 ‐147

Nedskrivning Anläggningstillg ‐68 222 0 Regresskrav 8 193
Avsättning Deponin ‐15 455 0 Summa 12 752 ‐125

Summa 170 254 248 304

Not 21
Not 15 Övriga justeringsposter 2011 2010

Avsättningar 2011 2010 Fastighetsförsäljning Reaförlust(+) 3 093 ‐198
Avsättningar pensioner 10 070 6 401 Summa 3 093 ‐198

Avsättning löneskatt 2 443 1 553
Avsättning Regresskrav 8 193 0 Not 22

Avsättning Deponin 15 455 0 Försäljning anläggningstillgångar 2011 2010

Summa 36 161 7 954 Del av Åmål Nygård 1:34 4 1
Del av Åmål Nygård 1:58 52

Not 16 Del av Fröskog stom 1:67 38
Långfristiga skulder 2011 2010 Del av Södergården 1:73 2

Lån i kreditinstitut 70 000 70 000 Liljan Mindre 1 3 302

Summa 70 000 70 000 Inventarier  6 061
Summa 9 459 1

Not 17
Kortfristiga skulder 2011 2010 Not 23

Leverantörsskulder 44 520 31 949 Förvärv anläggningstillgångar 2011 2010

Moms och särskilda punktskatter ‐872 ‐1 948 Del av Åmåls‐Nygård 1:83 114 ‐5
Personalens skatter och avgifter 0 ‐9 Del av Åmål 4:1 198

Övriga kortfristiga skulder 225 307 Summa 312 ‐5
Upplupna löner 5 324 4 608

Upplupna semesterlöner och soc avg 26 803 29 933 Not 24

Upplupna räntekostnader 0 Årets resultat 2011 2010
Förutbetalda hyresintäkter 708 689 Årets resultat enligt resultaträkning 5 626 10 722

Upplupen pensionskostn. Ind. del 17 943 18 714 Avgår realisationsvinst(‐)/förlust(+) 3 093 ‐198
Förutbetalda skatteintäkter 0 9 203 Resultat enligt balanskravet 8 719 10 524

Övriga interimsskulder 1 719 21 724
Summa 96 370 115 170
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Nedanstående  personalstatistik  är  hämtad  ur  det 
nya  personaladministrativa  systemet  som  togs  i 
bruk våren 2010. 
För att få systemet att fungera i alla dess delar har 
mycket arbete lagts ner, vilket i sin tur har medfört 
att möjligheterna att  få ut säkerställd statistik har 
varit  begränsade.  Det  som  är  positivt  är  att  det 
personaladministrativa  systemet  är  ett 
samarbetsprojekt  mellan  Åmåls,  Melleruds, 
Färgelanda  och  Dals  Eds  kommuner,  vilket 
möjliggör utomordentligt bra möjligheter att göra 
jämförelser mellan kommunerna.  
 
Den  statistik och de bearbetningar  som  redovisas 
avser  förhållandet  per  den  31  december  2011. 
Definitionerna baseras på SKL:s rekommendationer 
för  personalstatistik  och  är  framtagna  i  samråd 
med Dals Ed, Mellerud och Färgelanda kommuner.  
 
Antalet  anställda  var  den  31  december  1126  st, 
varav  926  kvinnor  och  201  män.  Redovisat  i 
procent  ger  det  en  könsfördelning  på  82,2% 
kvinnor och 17,8% män. 
 
Antalet  årsarbetare  vid  samma  tidpunkt  var  986 
årsarbetare. 
 
Totalt  i  kommunen  arbetade  53,2%  heltid  och 
46,8% deltid. Bland  kvinnorna  var det 47,8%  som 
arbetade heltid och resterande 52,2% deltid. Bland 
männen arbetade 78,1% heltid och 21,9% deltid. 
 
Medelsysselsättningsgraden  i  kommunen  för  alla 
anställda  var 87,6%. Bland kvinnor  var den 86,8% 
och bland män 96,1%. 
 
Medellönen i kommunen, baserad på de anställdas 
heltidslöner  i december 2011, är 23853 kr/månad. 
Medellönen för kvinnor är 23434 kr/månad och för 
män 25780 kr/månad. Kvinnors lön i förhållande till 
männens lön är 90,9%. 
 
Medelåldern  totalt  för  kommunens  anställda  var 
47,8 år. Högst medelålder återfinns hos Barn‐ och 
utbildningsförvaltningen och  lägst medelålder hos 
Vård‐ och omsorgsförvaltningen. 
 
Visserligen  visar  ålderstrukturen  i  kommunen  på 
stora  pensionsavgångar  den  kommande  tioårs‐
perioden  men  inte  så  stora  som  det  varit  de 
senaste  åren.  Under  2012‐2021  kommer  293 
tillsvidareanställda att  fylla 65 år, vilket  i  snitt ger 
ca 29 anställda per år.  
 
 
 

 
Den  närmaste  femårsperioden  kommer  133 
tillsvidareanställda att  fylla 65 år, vilket  i  snitt ger 
ca 26 anställda per år. För att förstå vilken  
 
personalrörlighet det varit de senaste åren så kan 
det nämnas att under perioden 2006‐2010 slutade 
226  personer,  dvs.  ca  45  anställda  per  år.  Enligt 
gällande lagstiftning kan dock anställda välja att gå 
i pension i åldersintervallet 61‐67 år. 
 
Det  bör  dock  påpekas  att  inom  vissa  yrken  och 
yrkeskategorier  kommer  det med  all  sannolikhet 
att bli  stora problem med  rekryteringen,  speciellt 
med  tanke på att konkurrenssitiuationen kommer 
att förvärras inom vissa yrkesområden.  
 
Det  är  främst  inom  lärarkåren och personal  inom 
Vård‐  och  omsorgsförvaltningen  som  de  flesta 
pensionsavgångarna kommer att komma.  
 
Nedanstående  visas  de  obligatoriska  sjukfrån‐
varotalen  för  Åmåls  kommun  år  2011,  inom 
parantes visas föregående års sjuktal. 
 
Total sjukfrånvarotid  i förhållande till sammanlagd 
ordinarie arbetstid 5,0% (6,3%). 
 
Summa  tid  med  långtidssjukfrånvaro  (60  dagar 
eller mer)  i  förhållande  till  total sjukfrånvarotid är 
38,2% (62,9%). 
 
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till 
sammanlagd  ordinarie  arbetstid  för  kvinnor  är 
5,5% (6,9%). 
 
Summa  sjukfrånvarotid  för män  i  förhållande  till 
sammanlagd  ordinarie  arbetstid  för män  är  2,7% 
(4,0%). 
 
Summa sjukfrånvarotid  i åldersgruppen 29 år eller 
yngre  i  förhållande  till  sammanlagd  ordinarie 
arbetstid  i åldersgruppen 29 år eller yngre är 3,2% 
(3,7%). 
 
Summa  sjukfrånvarotid  i åldersgruppen 30‐49 år  i 
förhållande  till  sammanlagd  ordinarie  arbetstid  i 
åldersgruppen 30‐49 år är 5,6% (7,4%). 
 
Summa sjukfrånvarotid  i åldersgruppen 50 år eller 
äldre  i  förhållande  till  sammanlagd  ordinarie 
arbetstid  i åldersgruppen 50 år eller äldre är 4,9% 
(5,9%). 
 
 
 
 



 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 

16 
 

Bokslut Drift Investering
Budget 89 442 5 723
Redovisat 89 538 558
Avvikelse -96 5 165

Nyckeltal 2010 2010 2009 2009
Åmål Riket Åmål Riket

1 Infrastruktur och skydd (nettokostnader, kr per invånare) 3 565 2 813 3 286 2 800
2 Vuxenutbildning (kr / heltidsstuderande) 43 025 46 022 40 869 47 220
3 Årsarbetare totalt antal / 1000 invånare 88 71 90 71
4 Andel verksamhet i kommunal regi 89% 83% 90% 84%
5 Personalkostnad i procent av verksamhetskostnad 67% 59% 69% 61%

 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen  leder  och  samordnar  kommun‐
ens  verksamheter  och  har  uppsikt  över 
nämndernas  arbete  och  den  verksamhet  som 
bedrivs  i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har 
ett  övergripande  ansvar  för  den  ekonomiska 
förvaltningen  samt  beredning  av  ärenden  till 
fullmäktige  och  ansvarar  också  för  att  verkställa 
fullmäktiges beslut.  
 
Kommunledningskontoret  har  den  övergripande 
uppgiften  att  stödja  kommunstyrelsen  och 
effektuera  dess  beslut.  Kansliet  handlägger  hela 
ärendekedjan  för kommunstyrelsen och kommun‐
fullmäktige. 
Ekonomienheten  ansvarar  för  samordning  och 
utveckling  av  processer  som  säkerställer  en  god 
ekonomi i enlighet med kommunens målsättning.  
Personalenhetens  roll  är  att  ge  strategiskt, 
konsultativt  och  operativt  stöd  inom 
personalområdet  till  samtliga  förvaltningar. 
Integrations‐ och arbetsmarknadsförvaltningen ska 
vara  stödjande  för  tillväxt  inom  näringslivet, 
samordning  av  internationellt  arbete  och  EU‐
frågor,  och  utveckling  av  en  arbetsmarknad  för 
alla. 
IT‐enheten  ansvarar  för  drift  och  service  av  IT‐
miljön  till  alla  kommunala  förvaltningar  avseende 
bl.a.  verksamheternas  kommunikation med med‐
borgare/ kund och media.  
PIN‐enheten  ansvarar  för  plan‐,  bygg‐, 
infrastruktur‐  och  näringslivsfrågor  i  kommunens 
regi.  De  fastigheter  som  övertogs  från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  har  under  2011 
hanterats  av  PIN‐enheten  men  förvaltas  fr.o.m 
årsskiftet 2012 av ÅKAB. 
Kultur‐ och turismenheten ansvarar för frågor inom 
kultur  och  turism  med  ett  särskilt  fokus  på 
utveckling av kulturturism.  
Miljöenheten  ansvarar  för  myndighetsutövning 
Inom miljösektorn.   
Även  Kostenheten  och  Folkhälsoarbetet  sorterar 
under Kommunstyrelsen. 
 

Året som gått 
Från  1  januari  2011  har  Åmåls  kommun  en  ny 
majoritet  som  styr,  vilket  innebär  att  alla 
nämndeordförande  nu  gjort  sitt  första  år  inom 
mandatperioden,  liksom  flera  vice  ordföranden 
och ledamöter.  
 
Kulturnämnden  har  upphört  liksom  Samhälls‐
byggnadsnämnden  och  tillhörande  förvaltning. 
Områdena  Teknik  och  Fritid,  som  tidigare  var 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar, bedrivs sedan 
årsskiftet  av  en  för  Säffle  och  Åmål  gemensam 
nämnd och förvaltning.  
 
Ett beslut om en ny  förvaltning,  Integrations‐ och 
arbetsmarknadsförvaltningen,  trädde  i  kraft  vid 
årsskiftet  med  målet  att  hantera  integrations‐
frågor,  arbetsmarknadsfrågor,  generations‐
växlingen och näringslivsutveckling så effektivt som 
möjligt.  Vuxenutbildningen sorterar under samma 
förvaltning. 
 
Ett  arbete  att  ta  fram  en  ny  översiktsplan  har 
påbörjats och ett visionsarbete har initierats. 
 
Säkerhetsskyddsfrågorna  hanteras  numera  av 
Räddningstjänsten.  EuropaDirekt‐kontoret  har 
flyttats till Kulturhuset. Arbetet med att ta fram ett 
näringslivsprogram för Åmåls kommun har startats. 
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KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med 
ljuvlig boendemiljö och 
möjligheternas startpunkt” 

Bemötande 
 

 All personal inom 
vuxenutbildningen ska kunna 
vägledning  

  Delaktighet    
   

Medborgarinflytande 
   

   
Partnerskap 
 

   

  Tillgänglighet 
 

 Öka antalet gång- och 
cykelbanor  

  Tjänstebeskrivningar 
 

   

  Valfrihet 
 

 Utgå från den enskildes behov, 
förutsättningar och önskemål  
 

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och engagerade 
medarbetare” 

Kompetens och 
karriärsutveckling 
 

   

  Utökat samarbete 
mellan verksamheter  

 Öka riskmedvetenheten och 
bidra till en fungerande 
verksamhet  

   
 

 Bemanningsekonomi "en väg 
in" - Utveckla en personalpool  

  Ledarens uppdrag är 
tydligt 
 

   

 ”en långsiktig och kvalitativ 
ekonomisk hushållning” 

Aktiv resursfördelning 
 

 Utbilda budgetberedning i 
nyckeltal och demografiska 
mått  

  Effektivitet 
 

 Kommunens handläggare ska 
utbildas i W3D3  

   
 

 Personalavdelningen ska 
utbildas i Bluegarden  

  Analys och målstyrning 
 

 Skapa en struktur för budget 
och bokslut som är enhetlig  

  Kvalitet 
 

 Minska sårbarheten och öka 
kommunens förmåga att 
hantera krissituationer  
 

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet  

 Öka andelen resor i 
kollektivtrafiken  

  Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt) 
 

 
 Öka möjligheterna att ansluta 

till kommunens nätverk  

  Internationalisering 
 

   

  Samverkan (region, 
företag, föreningar)  

 Minst 50 företagsbesök och 8 
frukostmöten/seminarier 
genomförs  

 

.
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Nyckeltal 2011 2010 2009 2008
Åmål Åmål Åmål Åmål

Nettokostnad kronor per invånare och år 99 115 125 121
Intäkter/avgifter i procent av kostnader (exkl. statsbidr. & kalkn.) 56 49 44 32

Bokslut Drift Investering
Budget 144 0
Redovisat 129 0
Avvikelse 15 0

Uppdraget 
Bygg‐ och miljönämnden  fullgör kommunens upp‐
gifter  inom  miljö‐  och  hälsoskyddsområdet  samt 
inom plan‐ och byggnadsområdet. 
Nämnden  handlägger  också  därmed  samman‐
hängande  ärenden  rörande  exempelvis  naturvård 
och kulturmiljövård. 
Nämnden  ansvarar  för  prövning  och  tillsyn  enligt 
ett stort antal lagstiftningar t.ex.; miljöbalken, plan 
och  bygglagen  och  livsmedelslagen.  Nämndens 
personal  utgör  också  kommunens  expert‐
kompetens  för  frågor  inom  nämndens 
ansvarsområde 
 
Året som gått 
Inför  2011  utarbetades  en  tillsyns/verksamhets‐
plan med tillhörande behovsutredning. 
De prestations‐ och inriktningsmål som togs fram i 
tillsyns‐/verksamhetsplanen  (utifrån  kommunens 
strategiska  plan)  har  följts  upp  av  bygg‐  och 
miljönämnden 
Utfört  arbete  ligger  i  huvudsak  i  fas  med 
tillsynsplanen, men  det  bör  ändå  konstateras  att 
betydande delar  av planen  inte har  kunnat  efter‐
levas.  De  viktigaste  faktorerna  till  att  betydande 
delar  av  planen  inte  har  kunnat  efterlevas  är 
följande: 

 Miljöenhetens  medverkan  i  arbetet  med 
detaljplanen  för Måkeberg har varit mycket 
mer  resurskrävande  än  vad  som  kunde 
förutses,  detta  gäller  i  synnerhet  arbetet 
kring markföroreningar. 

 Hanteringen av  vindbruksplanen och övriga 
vindkraftsärenden  har  även  2011  varit 
mycket resurskrävande. 

 Personal  har  varit  föräldraledig 
(projektanställning  har  skett  under  året, 
dock inte så att full täckning kunde erhållas). 

 Ärenden  och  frågor  kring  enskilda  avlopp 
har varit mycket resurskrävande. 

 Behovet  av  miljöenhetens  medverkan  i 
detaljplaner  och  VA‐utredningar  kring 
Vänern  har  varit  större  än  vad  som  kunde 
förutses.  
 

 

 Ett  större  utsläpp  av  oljeförorening  tog 
betydande resurser i anspråk under 2011. 
 

Inom miljöskyddsområdet har nämnden medverkat 
i  projekten;  energitillsyn  hos  miljöfarliga 
verksamheter  och  tillsyn  inom  vatten‐
skyddsområden  (länsprojekt)  samt  kemikalietillsyn 
hos  lantbruket  (riksprojekt). Tillsynen har  inte fullt 
ut kunnat bedrivas enligt plan.  
 
Inom livsmedelsområdet har kontroll bedrivits som 
planerat. Förslag till ny klassning av samtliga objekt 
har genomförts pga. ändringar  i Livsmedelsverkets 
riskklassningsmodell. 
Tillsyn  av  förorenade  områden  har  inte  kunnat 
utföras enligt plan då markföroreningsfrågor kring 
Måkebergsområdet  och  ett  större  oljeutsläpp 
utanför Tösse tagit stora resurser i anspråk.  
 
Tillsynen av äldre enskilda avlopp har fortsatt även 
under  2011.  Tillsyn  utfördes  på  ca.  50  äldre 
enskilda  avlopp  under  2011.  Därutöver  har 
kompletterande  tillsyn  skett  av  tidigare 
kontrollerade  avlopp.  Ca  50  ansökningar  om 
nyanläggning av avlopp har behandlats under året   
 
Upphandling  och  uppföljning  av  kalkningsinsatser 
har  skett under 2011. Utkast  till  skötselplan  samt 
värdering  och  lantmäteriförrättning  har  gjorts  för 
fastigheterna  som  innefattas  i  det  planerade 
naturreservatet  Stora  och  Lilla  Bräcke.  LONA‐
bidrag  har  sökts  och  erhållits  för  fortsatt  arbete 
med  det  tänkta  reservatet.  17  ansökningar  om 
strandskyddsdispens har behandlats.  
Inom hälsoskyddsområdet har kontoret medverkat 
i  riksprojekten;  piercing  samt  tillsyn  av 
flerfamiljshus. Tillsyn har  inte kunnat bedrivas helt 
enligt plan. 
Inom det strategiska miljöarbetet har arbete  inom 
projektet  energieffektiva  kommuner  prioriterats. 
Nulägesanalys  och  handlingsplan  har  färdigställts. 
Arbete  har  skett  med  upphandling  av 
energiutredning av kommunens  ishall och simhall. 
Kommunens  medverkan  i  en  elenergi‐
effektiviseringstävling har påbörjats.  
Kontoret  har  börjat  bedriva  den  planerade 
tillsynen/kontrollen  i  avgränsade  projekt  för  att 
öka  kvalitén  och  förbättra  redovisningen  till 
nämnden.  Erfarenheterna  är  hittills  positiva. 
Medarbetarsamtal har hållits. 
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KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med 
ljuvlig boendemiljö och 
möjligheternas startpunkt” 

Bemötande 
  

Mottagande av inkommande 
handlingar ska vara bekräftade 
inom en vecka  

  Delaktighet    
  Medborgarinflytande    
  Partnerskap 

 
   

  Tillgänglighet 
  

Miljöenhetens hemsida ska ha 
ändamålsenlig och aktuell 
information och uppdateras minst 
var tredje månad.  

  Tjänstebeskrivningar    
  Valfrihet 

 
   

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och engagerade 
medarbetare” 

Kompetens och 
karriärsutveckling 
 

   

  Utökat samarbete 
mellan verksamheter 

   

  Ledarens uppdrag är 
tydligt 
 

   

 ”en långsiktig och kvalitativ 
ekonomisk hushållning” 

Aktiv resursfördelning    

  Effektivitet 
  

Prövnings- och anmälningsärenden 
ska vara färdigbehandlade inom 
sex veckor  

   
  

Registrering av livsmedelsobjekt 
och ärenden av "enklare" karaktär 
ska vara färdigbehandlade inom 
två veckor  

   
  

Självfinansieringsgraden hos 
bygg- och miljönämndens budget 
ska öka  

  Analys och 
målstyrning   

Andelen livsmedelsanläggningar 
som fått anmärkning som kräver 
extra (ej planerad) uppföljande 
kontroll ska minska  

   
  

Särskilt farliga kemikalier ska 
successivt minska hos så kallade 
miljöfarliga verksamheter  

  Kvalitet 
  

Den kommunala 
dricksvattenkvalitén ska vara god  

   
  

Dricksvattenkvalitén hos övriga 
objekt som omfattas av 
dricksvattenföreskrifter ska vara 
god  
 

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet   

25 % av de 57 st. potentiellt 
förorenade områdena inom 
riskklass 1 och 2 ska vara 
åtgärdsbedömda senast 2015  

   
  

Samtliga enskilda avlopp inom 
Åmåls kommun ska uppfylla 
miljöbalkens krav senast år 2020  

   
  

Radonhalten i samtliga bostäder 
ska vara kartlagd senast år 2020  

  Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt) 

   

  Internationalisering    
  Samverkan (region, 

företag, föreningar)   
Miljöenheten ska verka för 
samverkan med andra aktörer.  
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Uppdraget 
omfattar  verksamheterna  förskola,  pedagogisk 
omsorg,  öppen  förskola,  fritidshem,  förskoleklass, 
grundskola,  särskola,  gymnasieskola,  gymnasie‐
särskola. 
 
 

Året som gått 
Under 2011 har uppdraget fokuserats på följande: 
1. Åtgärda  och  utveckla  verksamheterna  utifrån 
skolinspektionens  granskning  från  2010  där 
viktiga  områden  är  rektors  uppdrag  och 
delaktighet, likabehandlingsplan, bedömning och 
betyg samt kompetensutveckling. 

2. Genomförande och  implementering av nya styr‐
dokument som skollag och läroplaner mm 

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

4. Intern kontroll och internkontrollplan. 
5. Risk‐ och säkerhetsarbete.  
6. Kartläggning av personalens kompetens enligt ny 
skollag  med  syfte  att  säkerställa  behörighets‐
kravet vid betygssättning. 

 

Visionen har varit en förskola/skola där alla barn / 
elever vill vara och växa  i. Arbetet har präglats av 
ett  förhållningssätt  utifrån  ICDP*)‐vägledande 
samspel med fokus på individen och dess känsla av 
sammanhang.  Arbetet  ska  utgå  från  beprövad 
erfarenhet  och  kunskap  och  bygga  på  evidens‐
baserade teorier och metoder. 
 

Verksamhetsmål 
Med utgångspunkt från inriktningsmålet ”Vi ska bli 
fler”  med  strategiska  mål  har  Barn‐  och  utbild‐
ningsnämnden antagit delmål, se sammanställning 
på nästa sida.  Dessutom har ett antal prestations‐ 
och utvecklingsmål antagits för verksamheten. 
 

Förskoleverksamhet 

 Gruppstorlek per förskoleavdelning ska styras av 
antalet  barntimmar  per  vecka.  Vid  utvärdering 
har konstaterats att måluppfyllelsen är 100%. 

 Alla  barn  ska  erbjudas  förskoleplats  inom  fyra 
månader. Under året har  föräldrarnas önskemål 
och behov tillgodosetts inom den tiden. 

 Alla  barn  i  förskoleverksamhet  ska  känna  sig 
trygga  och  trivas  i  verksamheten.    Genomförd 
enkät visar att barn och föräldrar upplever trivsel 
och  trygghet  under  förutsättning  att  det  finns 
möjlighet till dialog och delaktighet. 

 

Grundskoleverksamhet 

 Alla elever ska nå kunskapsmålen. 

 Alla  elever  ska  efter  skolår  9  vara  behöriga  att 
söka ett nationellt gymnasieprogram. 

 Alla elever / personal ska bemötas med respekt. 
 

I de  lägre årskurserna har mycket tid ägnats åt att 
öka måluppfyllelsen  i svenska och matematik med 
utveckling av grundläggande  färdigheter  i att  läsa, 
skriva och räkna.  
Resultat  /  slutbetyg  i  årskurs  9  har  förbättrats 
markant jämfört med året innan. 
 

Resursenheten 
Resursenheten  har  ett  övergripande  ansvar  för 
insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd: 

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

 Kompetens  och  resurser  ska  användas  så 
effektivt som möjligt. 

Resursenheten  bedriver  ett  ständigt  arbete  med 
att  utveckla  och    hitta  former  för  stöd  till  barn  / 
elever  i behov av  särskilt  stöd utifrån    individens, 
gruppens och organisationens förutsättningar.  
 

Gymnasieskoleverksamhet 

 Varje  gymnasieelev  ges  förutsättningar  att 
uppnå programmålen / examensmålen. 

 Alla elever ska känna sig trygga i skolan. 

 Effektiv  resursanvändning  i  samverkan  med 
vuxenutbildningen. 

Arbetet har fokuserats på den nya gymnasie‐ 
reformen  samt  ett  ökat  samarbete  mellan 
branscherna inom näringslivet där Teknikcollege är 
en viktig del  likaså entreprenörskap där gymnasie‐
skolan ingår i ett brett samarbetetsprojekt, STEPS, i 
Västra Götalandsregionen. 
 
*)  ICDP‐International  Child  Development 
Programmes 
 

Bokslut Drift Investering
Budget 231 240 1 500
Redovisat 227 676 1 151
Avvikelse 3 564 349  
 
Nyckeltal 2011 2011 2010 2010 2009 2009
Belopp inom parantes utgör budget Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket
Uppgifter sammanställda för respektive höst:
Antal barn per personal, förskola 5,2 (5,5) 5,1 5,1 5,3
Antal barn per personal, fritidshem 18,3 (17,2) 17,9 16,9 20,9
Antal lärare per 100 elever, grundskola 8,9 (9,1) 9,1 8,4 8,3
Genomsnittligt meritvärde 213,4 210,6 193,6 208,8 200,8 209,6  
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KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen 
med ljuvlig 
boendemiljö och 
möjligheternas 
startpunkt” 

Bemötande
   

ICDP
*)
‐vägledande samspel. All personal inom 

BUF ska vara utbildade i steg 1 2013‐06‐30. 

Delaktighet
   

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

Medborgarinflytande
   

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

Partnerskap

Tillgänglighet
   

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

 
   

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

Tjänstebeskrivningar
   

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

Valfrihet 
   

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

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och 
engagerade 
medarbetare” 

Kompetens och 
karriärutveckling     

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

Utökat samarbete 
mellan verksamheter     

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

Ledarens uppdrag är 
tydligt     

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

 
   

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

”en långsiktig och 
kvalitativ ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv resursfördelning
   

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

 
   

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

 
   

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

Effektivitet
   

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

Analys och 
målstyrning     

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

Kvalitet 

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet     

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

Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt)     

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

Internationalisering
   

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

Samverkan (region, 
företag, föreningar)     

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

*) ICDP är en förkortning för International Child Development Programmes och innebär vägledande samspel mellan barn och vuxna. 
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Bokslut Drift Investering
Budget 32 017 12 640
Redovisat 32 536 9 261
Avvikelse -519 3 379

Uppdraget 
Säffle  och  Åmåls  kommuner  har  från  och  med 
2011‐01‐01  en  gemensam  nämnd,  kallad  teknik‐ 
och  fritidsnämnden  Säffle  Åmål.  Nämnden 
ansvarar  för  att  leda  kommunernas  tekniska 
verksamheter. 
 
Teknik‐  och  fritidsnämnden  ansvarar  för 
infrastrukturen  (vatten  och  avlopp,  renhållning, 
gator  och  vägar),  park‐  och  fritidsverksamheten  i 
kommunen. Nämnden ansvarar även  för kart‐ och 
GIS‐verksamheten  i  Åmåls  kommun  samt  GIS 
verksamheten  i  Säffle  kommun.  Internt  ansvarar 
nämnden  även  för  verkstad  med  fordon  och 
maskiner samt lokalvård i kommunens lokaler. 
För  den  gemensamma  organisationen  och 
nämnden för Säffle och Åmåls kommuner är målet 
att  inom  områdena  kommunalteknik  och  fritid, 
vara  i  framkant  och  bedriva  en  eftertraktad  och 
effektiv  verksamhet  baserad  på  kommun‐
invånarnas  behov.  Denna  service  är  en  mycket 
viktig del  i  kommunens  attraktionskraft  i  valet  av 
bostads‐ och etableringsort.  

Året som gått 
Den gemensamma nämnden har nu varit igång sitt 
första år. Det stora arbetet med att överbrygga och 
skapa  effektiva  arbetsmetoder,  där  vi  lär  av 
varandra pågår  inom samtliga enheter. Förändring 
tar  tid  och  måste  tillåtas  ta  tid.  Tålamod  och 
uthållighet är honnörsord. Man kan se resultat och 
synergieffekter av sammanslagningen, genom bl a 
gemensamma avtal och tjänster.  
 
Under våren deltog 153 anställda  i  förvaltningen  i 
en  internutbildning.  En  sammanfattning  av 
diskussionerna visar att vi  i  förvaltningen ska vara 
professionella,  serviceinriktade,  stolta,  positiva, 
nytänkande  och  effektiva.  Nu  tar  diskussionerna 
vid  i de olika  apt‐grupperna med  vad  värdeorden 
betyder för den enskilda funktionen. 
 
Under  våren  startades  en  gemensam  kundtjänst, 
dels för att underlätta för kommuninvånarna att få 
svar på sina frågor som rör våra verksamheter och 
dels  för  att  på  ett  systematiskt  sätt  hantera  de 
synpunkter som kommer in på vår verksamhet. 
 
Satsningar  på  båtlivet  i  form  av  bryggor,  leder, 
strandskoningar  och  kanalsamverkan. Ny  båtled  i 
Tösse skärgård har gjorts i ordning i SERÅ‐projektet 
och som kommer att uppskattas av båtfolket. Vi vill 
ha fler båtturister till våra kommuner. 

Ökat  fokus  på  trygghetsarbetet  i  offentlig  miljö 
gäller båda kommunerna. Detta är en viktig signal 
för ett tryggt och rent samhälle. 

Näsvikens  strandlinje  och  leder  är  under 
upprustning  och  kommer  att medverka  till Örnäs 
campings utveckling. 

Ekonomisk analys 
Den  gemensamma  nämnden  redovisar  ett 
underskott  med  totalt  ‐2 549  tkr  för  båda 
kommunernas  skattefinansierade  verksamheter 
2011 varav Åmål redovisar ett underskott med 
 ‐3 736 tkr. 
Både Säffle och Åmål  redovisade  tidigt under året 
högre  kostnader  för  vinterväghållning  än 
budgeterat.  Detta  resulterade  under  våren  i 
åtgärder som   återhållsamhet  i  inköp, restriktivitet 
vid  vikaretillsättning  mm  inom  samtliga 
skattefinansierade verksamheter. 
 
År   2011 ska också hänsyn tas till att ett engångs‐
anslag  med  400  tkr  till  gatubelysningen 
budgeterats  men  det  finns  inte  2012. 
Sammantaget  innebär  detta  trots  förmodad 
ändrad budgetprincip  för beläggningsunderhåll en 
mycket  tuff  ekonomisk  situation  2012.    Med 
nuvarande budgetförutättningar kommer kravet på 
ökad  effektivitet  och  kostnadsmedvetenhet  stå  i 
fokus  och  prägla  nämndens  verksamhet  de 
närmaste åren samtidigt som service och kvalitet  i 
utbudet  till  kommuninvånaren  skall  försöka 
bibehållas. Ekvationen  är en utmaning och  kräver 
ett mycket  flexibelt  förhållningssätt med  fokus  så 
samordning. 

Avgiftsfinansierad verksamhet – Åmål 
De  avgiftsfinansierade  verksamheterna  i  Åmål 
redovisar  överskott med  +  3 074  för  2011. Åmåls 
VA‐verksamhet redovisar ett överskott med +2 471 
tkr för 2011 och verksamheten för renhållningen + 
603 tkr 
 
Då  de  båda  avgiftsfinaniserade  verksamheterna  i 
Åmål  redovisar  överskott  kommer  Teknik‐  och 
fritidsnämnden Säffle‐Åmål därför att föreslås 
 

 Att  överskott  med  2 471  tkr  för  Åmål  VA 
bokförs som en skuld till avgiftskollektivet. 

 Att  överskott  med  603  tkr  för  Åmåls 
renhållning  bokförs  som  en  skuld  till 
avgiftskollektivet. 

 

Investering 
Årets  investeringar  har  uppgått  till  9 261  tkr  av 
total  budget  på  12 640  tkr.  Kvarstående  behov 
finns  för  de  projekt  som  ej  påbörjats  samt 
påbörjade ej avslutade projekt. 
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Bokslut Drift Investering
Budget 257 598 600
Redovisat 263 179 564
Avvikelse -5 581 36

Uppdraget 
Vård‐  och  omsorgsnämnden  ansvarar  för  äldre‐ 
och  handikappomsorg,  verksamhet  som  omfattas 
av  Lag  om  stöd  och  service  till  vissa  funktions‐
hindrade  (LSS),  individ  och  familjeomsorg  som 
även omfattar psykiatri. 

 
Året som gått 
Inom äldreomsorgen har Åmåls kommun beviljats 
statligt  bidrag  till  kompetenshöjande  åtgärder. 
Genom  det  sk  ”omvårdnadslyftet”  som  startade 
under  2011  är  syftet  att  förbättra  personalens 
baskunskaper.  Bidrag  har  även  erhållits  för  att 
utarbeta och införa lokala värdighetsgarantier.  
 
Revisionsbyrån  Deloitte  genomförde  på  uppdrag 
av  revisorerna  i  Åmål  en  granskning  av 
kvalitetssystem  och  dess  uppföljning  inom 
äldreomsorgen.  I  granskningen  och  rapporten 
framkommer  förbättringsområden  som  nämnden 
har att arbeta med.  
 
Kvalitetsförbättringar  pågår  med  införandet  av 
Palliativa  registret,  Senior  Alert  med  såväl 
tematräffar som avvikelserapportering. 
 
Inom hemvården har beslut fattats om  införandet 
av Phoniro Lock som är ett system för personallås 
till personer med hemtjänst eller trygghetslarm. 
 
Inom  LSS‐verksamheten  har  behovet  av  insatser 
varit högt under 2011. Ett behov av bostäder med 
särskilt stöd och service föreligger.  
 
Vad gäller fortbildning/utveckling har man 
arbetat med att utveckla metoder och  
arbetssätt. Utbildning har skett i tvär‐grupper  
 
Några  ytterligare  utbildningsinsatser  som 
genomförts är utbildning  i  ”SPRIDA” dataprogram 
för  synskadade  och  utbildning  för  personal  i 
”autism och autismliknande tillstånd”. 
 

 
Inom IFO har samverkan ytterligare förstärkts med 
Säffle kommun vad gäller arbetet med rekrytering 
av  familjehem. Samverkan med andra aktörer har 
förstärkts.  Varje  handläggare  har  erhållit  spets‐
kompetens  inom  missbruksvård,  bistånds‐
bedömning,  psykisk  sjukdom,  familjerätt  samt 
ungdomsbrott.  En handläggare har  särskilt  ansvar 
för barn som utsätts för brott.  
 
Behandlingssekreterare har genomgått utbildning i 
Re‐Pulse ett träningsprogram i impulskontroll samt 
i  våld  i  nära  relation.  Ett  boende  för 
ensamkommande flyktingbarn som fått permanent 
uppehållstillstånd  har  byggts  upp  under  året.  En 
lågtröskelsysselsättning  för  personer  med 
beroendeproblematik  som  står  långt  från 
arbetsmarknaden har startats.  
 
Socialpsykiatrin  har  en  utökad  målgrupp  som 
omfattar  vissa  familjer  och  personer  med 
beroendeproblematik. Under året har även arbetet 
påbörjats  med  att  skapa  ett  barnförhörsrum  i 
Åmål.  Åmåls har även utsetts till pilotkommun i 
 Västra Götaland vad gäller suicidprevention. 
 
Familjecentralen har under året genomfört två steg 
1‐utbildningar  inom  samspelsprogrammet 
”vägledande  samspel”.  Flera  föräldragrupper  har 
genomförts och utöver det har ett  flertal  råd och 
stöd  samt  samarbetssamtal  genomförts  vid 
familjecentralen.  Ett  fortsatt  arbete  med 
familjehem pågår. 
 
En  organisationsöversyn  har  genomförts  under 
hösten och förslag på ny organisation föreligger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nyckeltal 2010 2010 2009 2009
Åmål Riket Åmål Riket

1 Andelen omvårdnadspersonal med yrkesförberedande utbildning (%) 77,3 79,1 81,6 78,9
2 Andelen kunder på särskilt boende som kan välja var måltiden intas (%) - - - -
3 NöjdKundIndex (viktat mått äldreomsorg, högt värde positivt) 77 71 81 73
4 Effektivitetsmått (viktat mått äldreomsorg, lågt värde positivt) 4 872 6 315 5 083 6 000
5 Andelen omvårdnadspersonal med timavlöning (%) 10,2 14,5 12,4 11,6
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BRUKARE / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med 
ljuvlig boendemiljö och 
möjligheternas startpunkt” 

Bemötande 
  

Fortsatt arbete med en 
webbaserad utbildning för all 
personal. Arbeta med  
gemensam värdegrund 
"brukaren i fokus"  

  Delaktighet 
  

Synpunktshantering samt 
analys av synpunkter 

   
  

Utveckla metoder för ökad 
delaktighet  

  Medborgarinflytande 
  

Ökad medborgardialog  

  Tillgänglighet 
  

Förbättrad information om 
verksamheterna  

   
  

Skapande av nya mötesplatser  

   
  

Förbättrad telefon- och 
möteskultur  

  Valfrihet 
  

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

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och engagerade 
medarbetare” 

Kompetens och 
karriärsutveckling   

Medarbetarskap för ökad 
delaktighet.  

   
  

Kompetensutveckling  

  Utökat samarbete 
mellan verksamheter   

Utökat samarbete mellan 
utbildning och verksamheter  

  Ledarens uppdrag är 
tydligt   

Tydligt ledaruppdrag  

 ”en långsiktig och kvalitativ 
ekonomisk hushållning” 

Aktiv resursfördelning 
  

God resursanvändning  

  Effektivitet    

  Analys och 
målstyrning   

Nytt kvalitets- och 
ledningssystem 

  Kvalitet 
  

Tydlig kvalitetsnivå  

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet   

Miljöfordon  

  Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt)   

 

  Internationalisering 
  

 

  Samverkan (region, 
företag, föreningar)   
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Syftet  med  den  sammanställda  redovisningen  är 
främst att belysa det totala ekonomiska åtagandet 
samt  att  underlätta  jämförelser  mellan  olika 
kommuner, oavsett  i vilken  form de bedriver  sina 
verksamheter.  Det  finns  många  olika  exempel  i 
Sverige  där  kommuner  bedriver  verksamhet  i 
bolagsform.  I Åmåls kommun bedrivs  fastigheter  i 
bolagsform  samt  att  man  är  delägare  av 
Dalslandskommunernas  Kommunalförbund.  I  den 
sammanställda  redovisningen  har  eliminering 
gjorts  för  interna  mellanhavanden.  För  bolagens 
och förbundets ekonomiska ställning per årsskiftet 
hänvisas till respektive årsredovisning. 
 
Den  samlade  kommunala  verksamhetens 
organisation 
År  1996  överfördes  samtliga  fastigheter  från 
Stiftelsen  Kommunala  Hyresbostäder  i  Åmål, 
Stiftelsen  Åmålsbostäder  och  Stiftelsen  Åmåls 
Industribyggnader  till  det  nybildade 
fastighetsbolaget  Åmåls  Kommunfastigheter  AB 
(ÅKAB  556526‐8520)  som  är  helägt  av  Åmåls 
kommun.  
 
Styrelsen  utses  av  kommunfullmäktige  och  enligt 
bolagsordningen  är  syftet  att med  iakttagande  av 
kommunala  självkostnads‐  och  likställighetsprin‐
ciper  främja  bostadsförsörjningen  samt  tillhanda‐
hålla  kommun och  allmänhet  industrilokaler  samt 
lokaler  för  barnomsorg,  skola  och  vård  i 
kommunen.  I  ägardirektivet  framgår  att  bolaget 
skall åläggas ett årligt avkastningskrav. 
 
Fastighetsbolaget Åmåls‐Nygård AB (ÅNAB 556708‐
7530)  är  helägt  av  Åmåls  kommun  och  styrelsen 
utses  av  kommunfullmäktige. Bolaget  förvärvades 
av  Åmåls  Kommun  2008  av  Najadvarvet  AB. 
Bolagets  syfte  enligt  bolagsordningen  är  att med 
iakttagande  av  kommunala  självkostnads‐  och 
likställighetsprinciper  främja  industriellt  före‐
tagande, genom att tillhandahålla industrilokaler. 
 
I  den  sammanställda  redovisningens  resultat‐
räkning  ingår  även  Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund.  Medlemmar  är  Bengtsfors, 
Dals‐Ed,  Färgelanda,  Mellerud  och  Åmål. 
Ägarandelen för Åmåls kommun är 23 %. 
 
Verksamhet ÅKAB 
Åmåls  Kommunfastigheter  AB  har  under  året 
förvaltat det egna fastighetsbeståndet och externa 
fastigheter omfattande följande: 
 

Egna fastigheter 2011 2010

Bostäder, m2 72 606 72 422
Lägenheter, antal 1 176 1 173
Industrilokaler, m2 71 323 71 460
Skollokaler, m2 47 173 47 173
Antal lokaler, antal 158 159

Förvaltade fastigheter

Åmåls‐Nygård 1:64, m2 7400 7400

 
 
Under  verksamhetsåret  har  uppföljnings‐  och 
injusteringarbeten  av  det  stora  energiprojektet 
från år 2010 genomförts. 
 
Kv.  Betslet  etapp  II,  har  fått  en  ny 
bergvärmeanläggning  installerad,  ett  ytterligare 
steg  för minskat oljeberoende. Under etapp  I har 
ca  100  st.  el‐radiatorer  bytts  ut  mot  nya  med 
elektroniska termostater. 
 
I kv. Laxen har 11‐årsrenoveringar av lägenheterna 
genomförts. 
 
Två  projekt,  testceller  och  konferensrum,  har 
genomförts  för anpassning av Cleanergys  lokaler  i  
industrihotellet ”SEM‐södra”.  
 
Stambyten med  tillhörande  badrumsrenoveringar 
har genomförts på kv. Adolfsberg, Andréegatan 3. 
 
På  Karlbergsgymnasiet  har  projektet  med  nya 
fönster, ventilation och  isolering  fortsatt. A‐hallen 
har  fått  nytt  sportgolv  och  delar  av  läktaren  nya 
stolar.  
 
Ombyggnation av hissar har påbörjats och kommer 
att  fortsätta  under  2012. Ny  lagstiftning  gällande 
bland  annat  hisskorgar  börjar  gälla  från  och med 
2013. 
 
ÅKAB:s  upphandlade  samarbetspartner  för 
energieffektiviseringsprojekt  har  påbörjat  en 
förstudie  på  Karlbergsgymnasiet.  Hur  kan  ett 
framtida  projekt  för  utbyte  av  ekonomiskt  och 
tekniskt uttjänt utrusning  finansieras  i olika delar, 
med hjälp av energibesparingar och ny teknik? 
 
Under  slutet  av  året påbörjades  ett  förvaltaravtal 
med  kommunen.  ÅKAB  kommer  att  förvalta  28 
fastigheter som kommunen äger.   
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NYCKELTAL Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

2011 2011 2010 2010

Anläggningstillgångar (kr/invånare) 66 448 21 857 74 364 29 224

Totala tillgångar (kr/invånare) 77 157 30 491 82 729 35 906

Långfristiga skulder (kr/invånare) 44 716 5 726 47 336 5 694

Låneskuld i % av anläggningstillgångar 67 26 64 19

Eget kapital (kr/invånare) 16 030 13 926 22 113 20 197

Soliditet % (inkl. pensionsskuld) ‐18 ‐52 ‐6 ‐20

 
Underhållsinsatser  har  genomförts  under 
verksamhetsåret  på  såväl  lokalfastigheter  som 
bostadsfastigheter.  Om  vi  bortser  från  det 
underhåll på ca 10 Mkr som ingick i energiprojektet 
2010,  är  underhållsinsatserna  i  stort  sett  som 
föregående  år.  Vissa  lokalanpassningar  åt 
hyresgäster  har  kostnadsbokförts  inom  det 
utvidgade reparationsbegreppet. 
 
Under året har antalet vakanta bostadslägenheter 
varit  på  en  förhållandevis  låg/hanterbar  nivå. 
Vakansgraden  för  lokaler  har  under  året  varit 
relativt bra balanserad. Enstaka lediga lokaler finns 
för  nyetableringar  och/eller  expansion  inom  det 
lokala näringslivet. 
 
Verksamhet ÅNAB 
Bolagets fastighet, totalt 7.400 m2, har hyrts ut till 
Hull  Manufacturers  Scandinavia  AB,  HMS,  ett 
dotterbolag  till  Najadvarvet  AB.  HMS  tillverkar 
skrov till segelbåtar. Hyresförhållandet är reglerat i 
ett ramavtal, med  tillhörande hyresavtal.  I augusti 
försattes  så väl bolagets hyresgäst HMS  som dess 
ägare Najad  i  konkurs  vid Vänersborgs  tingsrätt.  I 
nära  anslutning  till  konkursen upprättade bolaget 
en  kontrollbalansräkning  som  vid  den  tidpunkten 
visade att aktiekapitalet var förbrukat. 
 
Under november månad beslutade Åmåls kommun 
att  hyra  hela  fastigheten.  Vidare  fanns  till 
hyreskontraktet  med  HMS  en  bankgaranti  som 
säkerhet, upp till 4 Mkr, för hyresgästens åtagande 
i  hyreskontraktet.  Bankgarantin  betalades  ut  i  en 
klumpsumma.  
Hyror  var  uppdebiterade  t  o  m  oktober  månad. 
Efter att hyror betalats med bankgarantin återstod 
2.069  tkr.  Detta  belopp  har  betraktats  som  ett 
skadestånd och bokförts som övrig intäkt. 
 
 
 

 
Efter ovanstående händelser är aktiekapitalet åter 
intakt.  Styrelsen  har  behandlat  en  andra 
kontrollbalansräkning,  som  är  identisk  med 
årsredovisningens  balansräkning.  Kontrollbalans‐
räkningen  kommer,  efter  revisorsgranskning,  att 
föreläggas  årsstämman,  som  därmed  kommer  att 
utgöra den andra kontrollstämman. 
 
Framtida utveckling 
 
Efterfrågan på  centralt belägna bostäder kvarstår. 
Bygglov  har  tidigare  sökts  och  beviljats  för  att 
bygga  om  före  detta  förskolan  på  Kronan  5  till 
lägenheter.  Bygglovet  överklagades  dock  av 
grannar.  Länsstyrelsens  rättsenhet  fastställde 
Bygg‐ och miljönämnden i Åmåls beslut om bygglov 
i  juni.  Dock  överklagades  även  detta  beslut.  F  n 
ligger  ärenden  för  avgörande  hos  Mark‐  och 
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Beslut är 
enligt uppgift att vänta under första halvåret 2012. 
 
Förslag till resultatdisposition                                                 
 
Styrelsen  och  verkställande  direktören  i  ÅKAB 
föreslår  att  årets  resultat,  1.076.427  kronor,  till‐
sammans  med  balanserat  resultat,  14.703.326 
kronor,  uppgående  totalt  till  15.779.753  kronor 
balanseras i ny räkning. 
 
Styrelsen  och  verkställande  direktören  i  ÅNAB 
föreslår  att  årets  resultat,  1.101.868  kronor 
tillsammans  med  balanserat  resultat,  ‐841.577 
kronor,  uppgående  till  totalt  260.291  kronor 
balanseras i ny räkning. 
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Belopp i tkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

2011 2011 2010 2010

Verksamhetens intäkter Not 1 279 672 196 640 263 188 190 678

Verksamhetens kostnader Not 2 ‐838 097 ‐804 334 ‐820 063 ‐778 707

Avskrivningar Not 3 ‐45 780 ‐22 224 ‐47 602 ‐24 924

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER ‐604 204 ‐629 918 ‐604 478 ‐612 953

Skatteintäkter 446 041 446 041 433 759 433 759

Generella statsbidrag 188 015 188 015 186 213 186 213

Finansiella intäkter Not 4 1 249 4 589 1 591 6 019

Finansiella kostnader Not 5 ‐22 740 ‐3 101 ‐20 270 ‐2 316

Jämförelsestörande poster:

Nedskrivningar 0 0 0 0

RESULTAT FÖRE 

EXTRAORDINÄRA POSTER 8 361 5 626 ‐3 184 10 722

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

RESULTAT FÖRE

BOKSLUTSDISPOSITIONER 8 361 5 626 ‐3 184 10 722

Bokslutsdisposition Not 6 ‐486 0

Resultat före skatt 7 875 5 626 ‐3 184 10 722

Skatt ‐20 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 7 855 5 626 ‐3 184 10 722
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TILLGÅNGAR

Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2011 2011 2010 2010

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anl. Not 7 784 244 164 620 872 029 240 562

Maskiner och inventarier Not 8 25 699 20 322 35 795 32 445

Finansiella anläggningstillgångar 2 449 82 282 6 407 86 277

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 812 392 267 224 914 231 359 284

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och Lager 777 3 776 3

Fordringar Not 9 62 826 57 875 52 071 47 114

Kassa och Bank 67 327 47 681 49 995 35 027

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 130 930 105 559 102 842 82 144

SUMMA TILLGÅNGAR 943 322 372 783 1 017 073 441 428

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 189 018 164 627 275 961 237 582

Nyemission 0 0 0 0

Ovillkorat aktieägartillskott 0 0 0 0

Ansamlad förlust ‐841 0 ‐718 0

Årets resultat 7 804 5 626 ‐3 389 10 722

EGET KAPITAL 195 981 170 253 271 854 248 304

AVSÄTTNINGAR

Pensioner 36 647 36 161 7 954 7 954

SKULDER

Långfristiga skulder Not 10 576 700 70 000 581 950 70 000

Kortfristiga skulder Not 11 133 994 96 369 155 315 115 170

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR & SKULDER 943 322 372 783 1 017 073 441 428
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Koncernen Kommunen

LÖPANDE VERKSAMHET 2011 2011

Verksamhetens intäkter 279 672 196 640

Verksamhetens kostnader ‐838 058 ‐804 334

Justering för avsättning pensionsskuld 12 752 12 752

Övriga justeringsposter Not 12 3 053 3 093

Verksamhetens nettokostnader ‐542 581 ‐591 849

Skatteintäkt, fastighetsavg o Statl.utjämningsbidr. 634 056 634 056

Finansiella intäkter 1 248 4 589

Finansiella kostnader ‐22 740 ‐3 101

Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 69 983 43 695

Rörelsekapitalets förändring

Ökning (‐) /Minskning(+) av förråd ‐1 0

Ökning (‐) /Minskning(+) av kortfristiga fordringar ‐10 755 ‐10 761

Minskning(‐) / Ökning (+) av kortfristiga skulder 8 659 11 199

Förändring av rörelsekapital ‐2 097 438

Verksamhetsnetto 67 886 44 133

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringar ‐28 102 ‐14 722

Investeringsbidrag 101 101

Anslutningsavgifter 0 0

Försäljning av anläggningstillgångar Not 13 9 515 9 459

Förvärv av anläggningstillgångar Not 14 ‐312 ‐312

Förändring av finansiella tillgångar ‐37 0

Investeringsnetto ‐18 835 ‐5 474

FINANSIERING

Utlåning

Ökning av långfristiga fordringar 0

Minskning av långfristiga fordringar 3 995 3 995

Upplåning

Nyupptagna lån ‐30 000 ‐30 000

Amortering och inlösen av lån ‐5 250 0

Utbetald utdelning 0 0

Finansieringsnetto ‐31 255 ‐26 005

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 17 796 12 654

Likvida medel vid årets början 49 995 35 027

Likvida medel vid årets slut 67 327 47 681
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Not 1 KONCERN KONCERN Not 8 KONCERN KONCERN
Verksamhetens externa intäkter 2011 2010 Maskiner, inventarier 2011 2010
Försäljningsmedel 2 557 3 221 IB 35 795 43 071
Taxor och avgifter 51 251 64 706 Anskaffning 5 396 4 466
Hyror och arrenden 117 997 94 997 Försäljning ‐6 077 0
Bidrag 57 588 49 980 Avskrivning ‐8 894 ‐11 742
Fsg verksamhet och entreprenad 45 570 45 454 Nedskrivning ‐522 0
Övriga intäkter 4 709 4 830 Utgående balans 25 698 35 795
Summa 279 672 263 188

Not 9
Not 2 Fordringar 2011 2010
Verksamhetens externa kostnader 2011 2010 Kundfordringar 18 280 13 970

Personalkostnader 501 098 525 598 Fordringar hos staten 8 816 9 507
Material 23 951 29 084 Förutbetalda kostnader och
Hyror 57 912 58 059 upplupna intäkter 28 598 25 305
Köpta tjänster 190 364 125 400 Övriga kortfristiga fordringar 7 133 3 289
Bidrag 34 333 37 832 Summa 62 827 52 071
Övriga kostnader 30 439 44 090
Summa 838 097 820 063 Not 10

Långfristiga skulder 2011 2010
Not 3 Lån i banker och låneinstitut 576 700 581 950
Avskrivningar 2011 2010 Summa 576 700 581 950
Mark, byggnader och tekniska anl. 36 703 35 656
Inventarier 9 078 11 946 Not 11
Summa 45 781 47 602 Kortfristiga skulder 2011 2010

Leverantörsskulder 58 225 46 570
Not 4 Upplupna kostnader och
Finansiella intäkter 2011 2010 förutbetalda intäkter 22 249 67 343

Utdelning på aktier o andelar 0 1003 Övriga interimsskulder 83 521 41 402
Ränteintäkter 1 223 465 Summa 163 995 155 315
Övriga finansiella intäkter 26 123

Summa 1 249 1 591 Not 12
Övriga Justeringsposter 2011 2010

Not 5 Ovillkorat aktieägartillskott 0 0
Finansiella kostnader 2011 2010 Nyemission 0 0
Räntekostnader 21 488 19 698 Reaförlust vid fastighetsförsäljning 3 053 209
Ränta på pensionsavsättning 1 035 147 Summa 3 053 209
Övriga finansiella kostnader 217 425
Summa 22 740 20 270 Not 13

Försäljning anläggningstillgångar 2011
Not 6 2011 Del av Åmål Nygård 1:34 4

Bokslutsdispositioner Del av Åmål Nygård 1:58 52
Överavskrivning 486 Del av Fröskog stom 1:67 38
Summa 486 Del av Södergården 1:73 2

Liljan Mindre 1 3 302
Not 7 Inventarier  6 117
Mark, byggnader och tekniska anl 2011 2010 Summa 9 515
IB 871 243 883 256
Årets investeringar 23 391 25 887 Not 14

894 634 909 143 Förvärv anläggningstillgångar 2011

Tillkommande poster: Del av Åmåls‐Nygård 1:83 114
Anskaffning fastigheter 312 5 Del av Åmål 4:1 198
Avgående poster: Summa 312
Bokfört värde sålda fastigheter ‐6 492 ‐782
Avskrivningar ‐36 510 ‐36 337
Nedskrivningar ‐67 700 0
Utgående balans 784 244 872 029
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Redovisningslag 
Kommunal  redovisningslag  ger  ett  regelverk  för 
hur  kommunens  redovisning  och  bokföring  ska 
fullgöras enlig god redovisningssed. 
 
Värderingsprinciper 
Tillgångar,  avsättningar  och  skulder  värderas  till 
bokfört värde, om inte annat anges. 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella  anläggningstillgångar  redovisar 
anskaffningsvärde  efter  avdrag  för  invest‐
eringsbidrag  och  verkställda  avskrivningar. 
Nominell  metod,  linjär  avskrivning,  används  för 
beräkning av avskrivningar. Avskrivningstiderna har 
fastställts  med  utgångspunkt  från  Rådet  för 
kommunal  redovisning  (RKR)  om  avskrivningar 
men  med  en  egen  bedömning  av  tillgångarnas 
beräknade  nyttjandeperiod.  Huvudsakligen 
tillämpas följande avskrivningstider: 
 
 Maskiner  och  inventarier  under  ett  halvt 

basbelopp – direktavskrivning. 
 Maskiner  och  inventarier  över  ett  halvt 

basbelopp – 3, 5 och 10 år. 
 Fastigheter och anläggningar – 20, 33 och 50 

år. 
 
Under  året har  en,  för  kommunen, ny princip  för 
skiljelinje  mellan  vad  som  är  att  betrakta  som 
investering  kontra  drift  inrättats.  Denna 
principförändring  har  resulterat  i  att  en  större 
nedskrivning genomförts under året, med  stöd av 
rekommendation från RKR  14.1 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångarna  värderas  till  anskaffningsvärdet  eller 
till det verkliga värdet om detta är lägre. Vanligtvis 
avskrivs  kundfordringar  som  är  äldre  än  12 
månader men långtidsbevakas av inkassobolag. För 
övriga  kundfordringar  sker  individuell prövning av 
nedskrivningsbehov.  Exploateringsområden 
redovisas  som  anläggningstillgång  och 
tomtförsäljning  hanteras  som  intäkt.  Avsikten  är 
att eventuella nya exploateringsområden redovisas 
som  omsättningstillgång  respektive  anläggnings‐
tillgång enligt god redovisningssed. 
 
Avsättningar 
För  att  komma  tillrätta  med  den  icke  korrekta 
hantering  kring  redovisning  av  sluttäckning  av 
deponi,  som  tidigare  hanterats  bland  annat  via 
investeringar,  så  har  det  från  och  med  år  2011 
beslutats att det ska hanteras genom avsättning,  i 
enlighet  med  rekommendation  RKR  10.1. 
Övergången till den 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. 
 
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. 

 
Leverantörsfakturor  inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga  till  föregående  år,  har  skuldbokförts. 
Utställda  fakturor  efter  årsskiftet, men  hänförliga 
till föregående år, har bokförts som tillgång. 
 
Skulder 
Pensionsskulden  redovisas  enlig  blandmodellen 
vilket  innebär att pension som  intjänats  före 1998 
inte  tas  upp  som  skuld  eller  avsättning  utan 
redovisas  som  ansvarsförbindelse.  Utbetalningar 
avseende pensionsförmåner  som  intjänats  före år 
1998 redovisas som kostnader  i resultaträkningen. 
Beräkning av det samlade åtagandet har utförts av 
Kommunernas  Pensionsanstalt  KPA. 
Pensionsförpliktelser,  såväl  avsättningar  som 
ansvarsförbindelser, beräknas enligt RIPS 07. 
 
Redovisningsprincipen  för  förändring  av 
semesterlöneskulden är ny för året. 
 
Kostnader  för  kommunens  semesterlöneskuld 
kostnadsförs  kontinuerligt  (1/12  per  månad). 
Tidigare reglerades nettot av  intjänad och uttagen 
semester en gång per år. 
 
Leasing och driftprojekt 
Finansiell  leasing  liknar  i  sin  renodlade  form  ett 
avbetalningsköp. Ett finansiellt leasingavtal innebär 
i  allt  väsentligt  att  leasetagaren  åtnjuter  de 
ekonomiska  förmåner  och  bär  de  ekonomiska 
risker  som  förknippas  med  ägandet  av  objektet. 
Det är naturligt att  jämföra  finansiell  leasing med 
ett köp finansierat med lån. Vid finansiell leasing är 
räntan  i  regel  rörlig,  vilket  betyder  att  avgiften 
ändras vid ändrat ränteläge. 
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Operationell  leasing  kan  liknas  vid  en  vanlig 
hyressituation. Leasingbolaget förvärvar utrustning 
som sedan hyrs ut  till  leasetagaren mot en avgift. 
Leasingbolaget  står  bland  annat  för  service, 
underhåll och försäkringar 
 
Kommunens leasing‐ och hyresavtal redovisas som 
operationella  vilket  innebär  att  leasingavgifter 
kostnadsföres  löpande.  Leasingavtalen  överstiger 
inte  tre år och har därför  inte  tagits upp  i balans‐
räkningen. 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 årsbokslutet. 
 
Extraordinära poster  
Det uppstår om följande tre kriterier är uppfyllda: 
 
1. Händelsen eller transaktionen som ger upphov 

till posten saknar ett tydligt samband med den 
ordinarie verksamheten. 

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

3. Posten uppgår till ett väsentligt värde. 
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Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet samt 
årsredovisning och den sammanställda redovisningen för år 2011. Genom utsedda lekmannarevisorer i 
Åmåls Kommunfastigheter AB och Fastighetsbolaget Åmål Nygård AB har vi även granskat dessa 
verksamheter under samma år. 
 
Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. 
 
Vi har under året haft träffar och ställt ett antal frågor till kommunstyrelsens och nämndernas politiker 
avseende deras ansvarsutövande aktiviteter. Syftet med dessa har varit att översiktligt, men ändå 
systematiskt, få en uppfattning om deras ansvarsutövande utifrån uppdraget, ansvarsfördelning, 
styrning och uppföljning, uppnått resultat och framtidsfrågor. 
 
Ansvarsprövning 
 
Vi tillstyrker att 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Redogörelse 
 
Resultat 
 
Revisionen för 2011 har inte föranlett någon anmärkning mot kommunstyrelsen, övriga nämnder eller 
enskild förtroendevald. 
 
Vi har för att kunna ge underlag till Kommunfullmäktiges ansvarsprövning, i enlighet med 
Kommunallagen granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers 
verksamhetsområden och då prövat om: 
 
 Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 Räkenskaperna är rättvisande. 
 Den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
En väsentlighets- och riskbedömning har gjorts för fullgörandet av uppdraget och som underlag till 
planerad revisionsinriktning. Granskningsrapporter från revisionsprojekt har löpande under året 
överlämnats till Kommunfullmäktige. 
 
Vårt anslag i budgeten har disponerats på det sätt som framgår av budgetavräkningen.  
 
Revisionen har genomförts genom anlitande av sakkunnigt biträde från Deloitte AB.  
 
Våra revisionsprojekt under 2011 redovisas sammanfattningsvis nedan: 
 
Granskning av kvalitetssystem inom äldreomsorgen 
 
De övergripande revisionsfrågorna i granskningen var: 
- Säkerställer nämnden att det finns ett kvalitetssystem för hälso- och sjukvårdsinsatserna inom 

äldreomsorgen? 
- Säkerställer nämnden att det finns ett kvalitetssystem för äldreomsorgens insatser enligt 

Socialtjänstlagen (service, omvårdnad och annan omsorg)? 
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Efter vår granskning har följande förbättringsförslag lämnats: 
 

 Utveckla ett sammanhållet kvalitetssystem med utgångspunkt i både Hälso- och sjukvårds- 
och Socialtjänstlag 

 Vård- och omsorgsnämnden bör sätta mätbara mål för kvalitén.  

 Sammanställningen av synpunkthanteringen bör innehålla en uppdelning för de olika 
verksamhetsgrenarna inom förvaltningen, med en jämförelse med föregående år.  

 I syfte att öka effektiviteten är det önskvärt att ytterligare utveckla samverkan både mellan 
avdelningarna i respektive boende och mellan boendena.  

 Åmåls äldreomsorg kostar ca 2200 kr netto mer per 65 åring och äldre jämfört med länssnittet. 
Nämnden bör så långt möjligt säkerställa att detta motsvaras av en högre kvalité i vården av 
äldre och dementa. 

 Nämnden bör söka förklaring till skillnaden mellan brutto- och nettokostnaden. 

 Samtliga boendeenheter, förutom Ekbacken, har ökat sina vårddygnskostnader (8 - 12%) 
mellan 2009 och 2010. Nämnden bör säkerställa att detta motsvaras av en kvalitetsökning. 

 Kommunen har en låg andel med hjälp i ordinärt boende och en hög andel särskilt boende. 
Kommunen bör överväga frågan om hur det framtida strukturen skall se ut. En möjlighet kan 
vara att överväga alternativa boendeformer i form av seniorboende, trygghetsboende eller 
liknande. 

 Nämnden bör utveckla en modell för vårdtyngdsmätning så att vårdtyngden jämförs med 
bemanningen. Detta i syfte att så långt möjligt utjämna vårdtyngden mellan de olika boendena. 

 Genomföra brukarenkäter i alla boendeenheter regelbundet.  

 Genomförd brukarenkät för Adolfsberg, Åmålsgården och Solsäter visar tydliga skillnader i 
kvalité. Använda resultatet som underlag för förbättringsarbete. 

 
Granskning av redovisning av anläggningstillgångar 
 
Projektets syfte var att granska hur kommunen tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det 
uttalas i god redovisningssed avseende offentlig verksamhet. 
 
Efter vår granskning lämnade vi följande förbättringsförslag: 
 

 Kommunen bör skapa ett styrdokument som förtydligar kommunens syn på hur reparations- 
och underhållskostnader och andra frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. 
Utgångspunkt för arbetet skall vara god redovisningssed. 

 
 Kommunen bör säkerställa att alla typer av underhålls- och reparationskostnader hanteras på 

ett konsekvent sätt inom kommunen. 
 

 Kommunen bör utveckla underhållsplaner för både fastigheter, vägar, VA-nät och andra större 
anläggningstillgångar som är i behov av kontinurligt underhåll och reparationer. 

 
 Komponentavskrivningar av vissa anläggningsstillgångar är ett redovisningsalternativ som 

kommunen bör överväga. 
 

 Säkerställa att förkalkyler genomförs avseende större projekt oavsett om det rör sig om 
investering eller utgifter som kostnadsförs som reparation. Kalkylerna bör också följas upp 
efter att projektet har färdigställt.  
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Granskning av internkontroll-ekonomiska transaktioner 
 
Syftet med granskningen var att verifiera att nämndernas internkontroll avseende uppsatta kontrollmål 
för granskningen är tillfredsställande. 
 
Efter genomförd granskning rekommenderade vi kommunen att: 
 

 Återupprätta sina rutiner med inventarieregistret och snarast upprätta förteckningar då dessa 
saknas. 

 
 Uppdatera inventarieförteckningen löpande under året med de förändringar som har skett, så 

att förteckningen alltid är aktuell. 
 

 Förteckningen över konstföremål, på samma sätt som övriga inventarieförteckningar, finns 
tillgänglig vid kommunens ekonomienhet. 

 
 IT-avdelningen numrerar sidorna i förteckningen. 

 
 Ansvarig på IT-avdelningen signerar listorna för att tydliggöra behörigheten att ändra i 

inventarieförteckningen. 
 

 Anskaffningsvärde anges i förteckningen från IT-avdelningen. 
 

 Se över möjligheterna att utforma och utveckla kontrollfunktionen för att synliggöra och 
utveckla kontrollaktiviteter som svarar mot kraven på en fungerande intern kontroll. 

 
 

Granskning av ansvarsutövande 
 
Granskningen har genomförts genom att vi tagit del av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll 
under 2011. Vi har träffat vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med deras ordinarie 
sammanträden. Inför träffarna, som ägt rum i november-december 2011, har ett antal 
diskussionsfrågor skickats ut i förväg.  
 
Avseende den gemensamma nämnden med Säffle kommun, teknik- och fritidsnämnden, utförs denna 
granskning huvudsakligen av revisorerna i Säffle kommun. 
 
Vi anser att kommunstyrelsen har tillfredsställande former för sin styrning och kontroll av sin egen 
verksamhet och också avseende uppsiktsplikten för nämnderna. Beträffande bolagssidan behöver 
åtgärder sättas in för att förbättra rutinerna för uppfyllande av uppsiktsplikten. 
 
I likhet med föregående år nödgas vi konstatera att vård- och omsorgsnämnden under flera år har 
redovisat stora underskott och så även för år 2011. Vi ser allvarligt på det stora negativa resultatet och 
vi vill poängtera vikten av att nämnden fortsätter sitt arbete med ledning, styrning och uppföljning. 
Mer kraftfulla åtgärder måste sättas in för att bryta trenden. 
 
Vi bedömer att bygg- och miljönämnden har tillfredsställande former för sin styrning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden har tillfredsställande former för sin styrning och 
kontroll av verksamheten.  
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Delårsbokslut  
 
Vår bedömning till delårsrapporten var att den i allt väsentligt innehåller de delar som avses i Lag om 
kommunal redovisning och Kommunallagen samt i enlighet med rekommendationer från olika 
normgivare.  

 
Kommunens ekonomi vid halvårsskiftet var inte i balans då ett negativt resultat redovisades, 
-3,4 mkr. Avvikelserna mot budget vid delårsbokslutet för nämnderna anger att kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden gör stora underskott (-6,2 mkr, -10.4 
mkr respektive -4,4 mkr). Vi saknar i delårsrapporten analyser till de stora underskotten. Vid årsskiftet 
räknar nämnderna att en stor del av underskotten skall vara nollade. Mot bakgrund av detta anser vi att 
analyserna tillsammans med åtgärdsförslag för att undvika underskott hade varit av stor vikt att ha 
med. 

 
Avstämningar mot mål redovisas för såväl finansiella som verksamhetens mål. Flera av målen stäms 
dock enbart av på helårsbasis. Vi anser att avstämningar för merparten av målen även skall ske i 
samband med delårsrapporten. 
 
Årsredovisning 2011 
 
Revisorerna ska enligt Kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om 
resultatet i årsbokslutet är förenligt de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska 
biläggas årsbokslutet.  
Kommunen uppfyller balanskravet. Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 5,6 mkr (f å 10,7 
mkr) och efter balanskravsavstämningen till 8,7 mkr.  
 
Sammantaget uppvisar nämnderna ett sammanlagt underskott mot budget på 2,9 mkr, varav vård- och 
omsorgsnämnden redovisade en avvikelse på -5,6 mkr och barn- och utbildningsnämnden en positiv 
avvikelse på 3,6 mkr. Vi saknar i årsredovisningen analyser till de stora avvikelserna. 
 
I årsredovisningen har redogjorts för en avstämning mot de finansiella målen. Dessa är sammanlagt 
sex stycken varav hälften är uppfyllda.  
 
Ett arbete har påbörjats i kommunen med utvecklingen av verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunen tillämpar gällande lagar och rekommendationer vid 
upprättande av årsredovisningen. I rapporten lämnas mer detaljerade iakttagelser till varje del i 
årsredovisningen. 
 
  
Åmål den 13 mars 2012 
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