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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 
 

 
 

 

 

År 2006 kom att präglas av att det var ett valår. Efter ett intensivt valarbete på alla håll så blev 

resultatet att Sverige fick en ny regering. På regional nivå inom Västra Götalandsregionen så 

fortsatte S, C och Fp att styra. I kommunvalet så fick vi inom C, Kd, och Fp fortsatt 

förtroende. 

 

Med regeringsskiftet kom många nya signaler främst inom arbetsmarknadspolitiken och 

sjukförsäkringen. Det aviserades och genomfördes en mängd åtgärder. Allt med målsätt-

ningen att fler ska få jobb. 

Sysselsättning och fler jobb är viktigt inte minst för oss här i Åmål efter beslut av Nilfisk och 

Opcon som flyttat produktion utomlands. Vi får hoppas att det går bra för dessa företag så att 

det skapar fler jobb på de avdelningar som finns kvar här. Vi har här kanske den viktigaste 

uppgiften att se till så att det kommer fler företag hit, samt att de befintliga företagen 

utvecklas väl. Det pågick ett intensivt arbete för att Najads etablering skulle ta fastare former. 

 

Inom kommunen så fortsatte vi alla i kommunen med att ge en bra service till våra 

kommuninvånare. Det var en stram budget vi hade för 2006 och prognoser under året visade 

på kraftigt minus. När året var slut så blev det trots allt ett överskott på 3,7 milj. kr. Det var ett 

bra resultat med tanke på att vi också betalade av på vår pensionsskuld med 3,8 milj. kr. 

Vidare så har vi investerat över 27,0 milj. kr av egna pengar alltså inga nya lån. Vi har också 

planenligt betalat av befintliga lån med 1,0 milj. kr. 

När det gäller de prognoser som lämnades månadsvis så måste det till en skärpning så att de 

blir mer tillförlitliga.  

 

Under året så blev Åmålsgårdens ombyggnad klar liksom gruppboendet i kv. Mörten. 

Bredbandsutbyggnaden fortsatte och målet är att så många som möjligt ska kunna få 

bredband. 

I slutet av året så presenterades vision 2015, som är en ”karta” av utvecklingsområden runt 

om i vår kommun. 

Detta är viktigt att vi nu kan få respons på detta från alla delar av kommunen, och att alla kan 

komma till tals. Det är livsviktigt för Åmål att vara attraktiv för dels de redan boende men 

också för att vi ska få folk att flytta in till vår kommun. 

 

Till sist så vill jag tacka alla anställda och förtroendevalda i kommunen för ett bra jobb 2006. 

Nu gäller det för oss alla att ta nya tag så att vi skapar tillväxt och framtidsanda i vår 

kommun. 

 

 

 

 

Åmål 2007-04-11 

Kurt Svensson, kommunalråd 
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FAKTA OM ÅMÅL 
 

 

 

 

 

INVÅNARANTAL 
 

Antal invånare 31/12 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 12.770 12.829 12.854 12.823  12.737 12.716 

 

 

 

 

 

SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV SKATT 
 

 

   
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Skatteunderlag, Skattekronor Kkr 14.210 14.925 15.590 16.482 17.018 17.370 

Utdebitering 

- Borgerliga kommunen 22:19 22:54 22:54 22:54 22:54 22:54 

- Åmåls församling & pastorat -   

- Kyrkoavgift 1:05 1:09 1:09 1:09 1:09 1:13 

- Begravningsavgift 0:39 0:35 0:35 0:50 0:50 0:46 

- V. Götalands län 10:25 10:25 10:25 10:45 10:45 10:45 

Summa 33:88 34:23 34:23 34:58 34:58 34:58 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG 

 
 

 Mkr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

      

Årets resultat +3,4 +0,6 +1,0 +0,3 +0,9 +3,7 

Investeringar i anläggnings-  

tillgångar efter investeringsbidrag 15,6 22,5 24,9 35,9 35,0 27,7 

Tillgångar 393,9 377,7 388,0 394,0 387,9 393,9 

Långfristiga lån 30,8 10,0 10,0 30,0 28,0 27,0 

Pensionsskuld 27,8 30,4 10,0 10,1 10,1 9,3 

Kortfristiga skulder 91,7 92,9 122,7 110,5 106,0 110,1 

Eget kapital 243,6 244,3 245,3 243,8 243,9 247,5 

Varav rörelsekapital 1,3 -18,2 -42,4 -37,7 -51,4 -53,9  

Soliditet % inkl pensionsskuld 62,0 64.7 63,2 61,9 62,9 62,8 

Likvida medel 48,7 26,4 23,8 29,7 17,9 19,5 
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 ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

31 ledamöter 

 S C M FP KD MP V 

 10 14 2 1 2 1 1  

 
Ordförande: Hans Plate (c) 

                    1:e vice ordförande: Gunnar Kvamme (s) 

                    2:e vice ordförande: Kerstin Edvinsson (c) 

REVISION 
5 ledamöter 

Ordförande: Tage Träff (s) 

 

 

KOMMUNSTYRELSE 
11 ledamöter 

Ordförande: Kurt Svensson (c) 

 

ÅMÅLS 

KOMMUNFASTIGHETER AB 
7 ledamöter 

         Ordförande: Kjell Carlsson (c) 

BYGG- & MILJÖNÄMND 
5 ledamöter 

 Ordförande: Sven Martinsson (c) 

KULTUR- & SERVICENÄMND 
7 ledamöter 

 Ordförande: Gösta Nilsson (c) 

 

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 
9 ledamöter 

Ordförande: Kjell Kaså  (c) 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 
9 ledamöter 

 Ordförande: Anne Sörqvist  (c) 

VALNÄMND 
5 ledamöter 

Ordförande: Stellan Andersson (c) 
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Ekonomisk översikt 
 

Årets resultat 
Det lagstadgade balanskravet (KL 8 kap.5§) tilläm-

pades för första gången i bokslutet för år 2000. 

Balanskravet innebär att kommunen måste ha ba-

lans mellan intäkter och kostnader i resultat-

räkningen. Kommunen har tagit balanskravet på 

största allvar och kan därför för sjunde året i rad 

uppvisa ett positivt resultat. 

 

Under perioden 2000 – 2005 redovisades i genom-

snitt årliga överskott i resultaträkningen på 1,3 Mkr. 

 

Kommunens resultaträkning för år 2006 utvisar ett 

överskott på 3.656 kkr. När budgeten för 2006 fast-

ställdes i KF utvisade resultatbudgeten ett över- 

skott på 748 kkr. Som jämförelse kan nämnas att 

omslutningen i resultaträkningen faktiskt uppgår till 

749 Mkr exklusive interna poster. 

 

Vid balanskravsavstämningen för år 2006 redo- 

visade kommunen realisationsvinster på samman-

lagt 211 kkr vid fastighetsförsäljningar. Detta be-

lopp ingår som en intäkt i det redovisade över-

skottet för 2006 och får ej medräknas i balanskravs-

avstämningen.     

 

Resultatutveckling 
Eftersom resultaträkningen beskriver det finan-

siella resultatet på olika nivåer är det viktigt för den  

 

 

 

 

finansiella analysens skull att ange trender och visa 

ett helhetsperspektiv. För att underlätta jämförelser 

med tidigare år visas nedan en uppställning över 

resultatvecklingen de senaste sju åren. 

 

Av uppställningen över resultatutvecklingen fram-

går att 2006 års nettokostnader för de olika verk-

samheterna (exkl. kostnaderna för avskrivningar) 

jämte de finansiella kostnaderna och intäkterna i 

den löpande driften upptar  95,5 % eller 525 Mkr av 

skatteintäkterna och det statliga utjämningsbidraget 

på totalt 549 Mkr, vilket är en marginell förbättring  

med 0,4 % jämfört med föregående år. 

 

Detta innebär att utrymmet för skattefinansiering av 

investeringar och amortering av låneskulden utgör 

4,5 % eller 24 Mkr, vilket klart ligger under 

Kommunförbundets rekommendation på 6 till 8 %.  

 

Verksamhetens intäkter 
De verksamhetsanknutna intäkterna består av av-

gifter för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och ren-

hållning, interkommunala skolersättningar, hyror 

samt vissa specialdestinerade statsbidrag. Dessa 

intäkter uppgår till 201,9 Mkr och finansierar 27,7 

% av verksamhetskostnaderna, vilket är en förbätt-

ring av finansieringsgraden med 0,5 % jämfört med 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATUTVECKLING  2000 – 2006 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Verksamhetens intäkter 140,8 156,4 176,8 182,0 190,7 187,8 201,9 

Verksamhetens kostnader -540,8 -576,7 -623,0 -655,4 -671,5 -691,6 -728,9 

Avskrivningar -16,7 -18,0 -17,0 -17,9 -19,4 -20,6 -20,6 

Verksamhetens nettok. -416,7 -438,3 -463,2 -491,3 -500,2 -524,4 -547,6 

Skatteintäkter 334,6 348,3 355,7 373,5 378,1 394,4 419,1 

Mellankommunal utj. 3,2 2,8 2,1 1,1 - - - 

Generella statsbidrag 77,8 87,9 103,4 114,9 120,0 126,6 129,8 

Finansiella intäkter 6,1 6,8 4,7 4,6 4,1 5,8 3,7 

Finansiella kostnader -3,5 -4,1 -2,1 -1,8 -1,7 -1,5 -1,3 

Resultat före extra ord. poster 1,5 3,4 0,6 1,0 0,3 0,9 3,7 

Extraordinära intäkter/kostnader - - - - - - 

Förändr. Eget kapital Årets Resultat 1,5 3,4 0,6 1,0 0,3 0,9 3,7 

Andel nettokostn. inkl finansnetto 

I förhållande till skatteintäkter   

och statligt utjämningsbidrag 93,5% 92,6% 92,6% 95,5% 96,1% 95,9% 95,5% 

(Exkl.avskrivningar)  
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KOSTNADSSTRUKTUR  2006
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Verksamhetens kostnader 
De verksamhetsanknutna kostnaderna inklusive 

avskrivningar har ökat med 37,3 Mkr eller 5,2 % till 

totalt 749 Mkr, vilket är en märbark försämring 

jämfört med föregående år då kostnadsökningen låg på 

3,1 %.  

Personalkostnaderna inklusive pensioner uppgår till 

511 Mkr eller 69 % (69 % -05) av de verksamhets-

anknutna kostnaderna (exkl. avskrivningar). 

 

Verksamhetens nettokostnader 

På denna nivå i resultaträkningen framgår skillnaden 

mellan de olika verksamheternas bruttokostnader och 

de verksamhetsanknutna intäkterna. Nettokostnaderna 

uppgår till 547,6 Mkr, en ökning med 23,2 Mkr eller 

4,4 %. Som jämförelse kan nämnas att nettokost-

naderna under 2005 ökade med 24,2 Mkr eller 4,8 %. 

 

I förhållande till budget redovisas på denna nivå i 

resultaträkningen ett överskott på 1,9 Mkr (+9,6 Mkr 

–05) exklusive finansförvaltningen. 

 

Verksamheternas och finansförvaltningens större bud-

getavvikelser kommenteras nedan: 

 

Kommunstyrelsen 

Budgetöverskott: 

 Kommunikation/IT-enheten redovisar ett över-

skott på 0,4 Mkr. 

  Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett 

överskott på 0,1 Mkr.  

 Anslaget för bidrag till föreningar redovisar ett 

överskott på 0,1 Mkr. 

 Anslaget för ansvarsförsäkringar m m redovisar 

ett överskott på 0,2 Mkr. 

 Anslaget för personalutbildning redovisar ett 

överskott på 0,2 Mkr. 

 Medlemsavgiften till Fyrbodal för 2006 har be-

talats av Kommunalförbundet Dalsland, vilket 

har medfört ett överskott på 0,3 Mkr. 

 Reglerings-och saneringsfastigheter redovisar ett 

överskott på 0,3Mkr. 

 Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 0,2 

Mkr. 

 Ersättningen till Västtrafik AB för busstrafik 

redovisar ett överskott på 0,2 Mkr.  

Budgetunderskott: 

 Kommersiella fastigheter redovisar ett underskott 

på 0,4Mkr. 

Resultat kommunstyrelsen 

 Budgetöverskott på 1,9 Mkr. 

 

Kommunstyrelsens finansförvaltning 

Budgetöverskott: 

 Den 29 november 2006 meddelade Skatteverket 

att man genomfört den slutliga granskningen av 

2005 års inkomstdeklarationer i hela riket. Medel-

skattekraften, det vill säga den genomsnittliga be-

skattningsbara inkomsten per invånare i landet,  

 

 

 

 

ökade med 3,8 % istället för i budget beräknade 

3,2 %. Tack vare den generella slutavräkningen 

omfattande samtliga kommuner får Åmåls 

kommun tillgodoräkna sig ökningen på 0,6 % med 

209 kronor per invånare, vilket utgör en extra 

skatteintäkt på 2,7 Mkr. Denna intäkt är inte 

beaktad i budgeten. 

 Dessutom har SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) reviderat sin bedömning av de 

preliminärt utbetalda kommunalskatteintäkterna 

för inkomståret 2006, vilket gör att förbundets 

prognos över 2006 års skatteintäkter skiljer sig 

mot de preliminärt utbetalda med 217 kronor per 

invånare. För Åmåls del handlar det preliminärt 

om en extra skatteintäkt på 2,8 Mkr som har 

bokförts som en fordran i 2006 års bokslut. Denna 

intäkt är inte heller beaktad i budgeten. 

  Sammantaget handlar det om extra skatteintäkter 

för 2006 på 5,5 Mkr utöver budget, vilket i hög 

grad förbättrar resultatet i 2006 års bokslut. 

 På grund av övergång till ett nytt pensionsavtal 

KAP-KL fr.o.m 2006 skedde en sänkning av 

premiekostnaderna med 2,9 Mkr i form av en 

engångsåterbetalning gällande 2006. 

 

Budgetunderskott:     

 Semesterlöneskulden ökar under 2006 med 0,6 

Mkr till totalt 29,1 Mkr. Förändringen på 0,6 Mkr 

förorsakar härmed ett motsvarande underskott i 

resultaträkningen. 

 Kostnaderna för utbetalda pensioner på 14,4 Mkr 

har blivit 1,0 Mkr högre än vad som beräknades i 

budgeten. 

 Kostnaderna för pensionsavsättningar uppgår till 

22,1 Mkr. Av denna kostnad utgöres 3,8 Mkr av en 

nyligen beslutad försäkringslösning, en sk partiell 

inösen av pensionsutfästelser. Denna engångs-

premie avser 8 personer födda 1938 och bidrager 

till att de totala kostnaderna för pensions-

avsättningarna överskrider budget med 2,0 Mkr. 
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FINANSIERING AV KOMMUNAL 
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 I budgeten för 2006 beräknades det statliga 

utjämningsbidraget efter preliminära uppgifter till 

112,7 Mkr. Den 3 april 2006 erhölls redovis-

ningsräkning från Skatteverket med definitiva 

uppgifter som visade sig vara 0,3 Mkr lägre än den 

preliminära beräkningen i budget.  

 Inlösen av skuld till Kommunalförbundet 

Dalsland på 1,9 Mkr har bokförts som en kostnad 

under finansförvaltningen och förorsakat ett lika 

stort budgetunderskott. 

Resultat kommunstyrelsens finansförvaltning 

 Budgetöverskott på 1,0 Mkr.  

 

Kultur- och servicenämnden 

Budgetöverskott: 

 Kostenheten redovisar ett överskott på 0,4 Mkr. 

 Verksamheten för kartdatabaser/GIS redovisar ett 

överskott på 0,4 Mkr. 

 Vägnät, drift och underhåll redovisar ett överskott 

på 0,4 Mkr. 

Budgetunderskott: 

 Vinterväghållningen redovisar ett underskott på 

2,4 Mkr. 

 Trafikbelysningen redovisar ett underskott på 0,2 

Mkr. 

 Idrotts- och fritidsanläggningar redovisar ett 

underskott på 0,2 Mkr. 

 Resultat kultur- och servicenämnden 

 Budgetunderskott på 2,0 Mkr. 

 

Barn- och utbildningsnämnden  

Budgetöverskott: 

 Familjedaghem redovisar ett överskott på 0,4 Mkr. 

 IT-avdelningen redovisar ett överskott på  0,6 Mkr. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen centralt  redo-

övisar ett överskott på 0,2 Mkr. 

 Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 1,5 

Mkr. 

Budgetunderskott: 

 Grundskolan redovisar ett underskott på 0,5 Mkr. 

 Förskoleklasser redovisar ett underskott på 0,4 

Mkr. 

 Förskoleverksamheten redovisar ett underskott på 

1,6 Mkr. 

 Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 0,4 

Mkr. 

Resultat barn- och utbildningsnämnden 

 Budgetunderskott på 0, 2 Mkr. 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Budgetöverskott: 

 Vård- och omsorg, gemensam stab redovisar ett 

överskott på 0,4 Mkr.  

 Vård och omsorg ordinärt boende för äldre redo-

visar ett överskott på 0,2 Mkr. 

 Vård, behandling och service för äldre vid ser-

viceboende omsluter totalt 93 Mkr. Det redovisade 

överskottet uppgår till 1,4 Mkr. 

 Färdtjänst redovisar ett överskott på 0,5 Mkr. 

 

 

 

 Barn- och ungdomsvård redovisar ett överskott på 

0,5 Mkr. 

 Arbetslivsenheten redovisar ett överskott på 0,8 

Mkr.   

Budgetunderskott: 

 Vård, behandling och service för funktions-

hindrade enligt LSS redovisar ett underskott på 0,7 

Mkr. 

 Missbrukarvård för vuxna redovisar ett underskott 

på 0,7 Mkr. 

 Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott på 0,4 

Mkr. 

Resultat vård- och omsorgsnämnden 

Budgetöverskott på 2,1 Mkr. 

För kommentarer till nämnda budgetavvikelser hän-

visas till respektive nämnds egna redogörelser för den 

bedrivna verksamheten under 2006. 

 

Skatteintäkter och statligt utjämningsbidrag 
 

Intäkterna av kommunalskatt på 419,1 Mkr svarar för 

56 % av kommunens totala intäkter. Skatteintäkterna 

ökar med 24,7 Mkr eller 6,2 % under 2006, vilket är 

en mycket bättre utveckling än under 2005 då 

skatteintäkterna ökade med 4,2 %. 

 

 Det bör i sammanhanget nämnas att i skatteintäkterna 

ovan ingår återbetalningar från staten för slut-

avräkningar både för 2005 och 2006 på sammanlagt 

5,5 Mkr, vilket i högsta grad påverkar skatteintäkterna 

i positiv riktning. För ytterligare information om 

slutavräkningarnas konstruktion hänvisas till redo-

görelse på sid. 6 

 

Den näst största inkomstkällan är det statliga 

utjämningsbidraget på 129,8 Mkr som svarar för 17 % 

av de totala intäkterna. Jämfört med 2005 ökar denna 

intäkt endast med 3,2 Mkr.  
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FINANSNETTO 2002 - 2006 i Kkr
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I det statliga utjämningsbidraget ingår för femte 

året ett tillfälligt generellt sysselsättningsstöd. Syftet 

med stödet är att möjlighet ges att upprätthålla syssel-

sättningen. Det generella sysselsättningsstödet lämnas 

med ett belopp som motsvarar 2,3 % av lönekost-

nadsunderlaget för 2005. Detta underlag utgörs av 

bokförda lönekostnader samt hälften av kommunens 

kostnader för köpta tjänster enligt årsredovisningen 

för 2005.  

 

Åmåls kommun har under 2006 sökt och erhållit ett 

bidrag på 8,6 Mkr. 

Det statliga utjämningsbidraget benämnes i årsre-

dovisningen för generella statsbidrag och utjämning 

och består av följande delar: 

Inkomstutjämningsbidrag         96,8 Mkr  

Kostnadsutjämningsbidrag       12,1 Mkr  

Strukturbidrag                             3,8 Mkr 

Regleringsavgift                         -0,2 Mkr 

Utjämningsbidrag LSS                8,7 Mkr 

Generellt sysselsättningsstöd      8,6 Mkr 

Summa                                   129,8  Mkr  

 

Finansnetto 
 

Kommunen kan sedan ett antal år tillbaka redovisa ett 

positivt finansnetto, d.v.s ränteintäkterna m m är större 

än räntekostnaderna. Överskottet uppgår till 2,4 Mkr 

(4,3 Mkr –05) och beror på följande orsaker: 

 

Ränteintäkter 

 Ränteintäkter på ett lån till Åmåls Kommun-

fastigheter AB på 58,5 Mkr har genererat intäkts-

ränta på 2,2 Mkr. 

 Övriga ränteintäkter på likviditeten har uppgått till 

0,5 Mkr. 

 Uttagande av en borgensavgift på 0,25 % hos 

Åmåls Kommunfastigheter AB har inbringat 1,0 

Mkr. 

 Summa ränteintäkter 3,7 Mkr. 

 

Räntekostnader 

 Räntekostnaderna på befintliga lån har uppgått till 

1,0 Mkr. 

 Räntekostnaderna på pensionsskulden har uppgått 

till 0,3 Mkr. 

 Summa räntekostnader 1.3 Mkr. 

 

 

Förändring av eget kapital 

 
Det egna kapitalet uppgår totalt till 247,5 Mkr. 

Det egna kapitalet består av: 

Anläggningskapital: Summa anläggningstillgångar 

minus långfristiga skulder och avsättningar för  

framtida pensioner. Rörelsekapital: Summa omsätt-

ningstillgångar minus kortfristiga skulder.  

 

Det egna anläggningskapitalet uppgår till 301,4 Mkr, 

vilket betyder att kommunens rörelsekapital utgöres 

av en negativ post på hela 53,9 Mkr. Anledningen till 

att rörelsekapitalet blir negativt beror i främsta hand 

på att kommunen besväras av en stor semester-

löneskuld på 29,0 Mkr som i bokslutet redovisas som 

kortfristig skuld. 

 
Förändring av pensionsskulden och utveckling 

av pensionsförpliktelser 
 

Den nya redovisningslagen anger att kommunerna fr. 

o m 1998 skall tillämpa ett nytt sätt för redovisning av 

pensionsskulden enligt den s.k. blandmodellen.  

 

Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 

1998 inte skall tas upp som en skuld i balansräkningen 

utan istället redovisas som en ansvarsförbindelse 

utanför balansräkningen. I bokslutet uppgår denna 

pensionsförpliktelse till 303,5 Mkr inklusive löneskatt.  

 

Kommunen har tecknat ett avtal med KPA pension 

som innebär en försäkringslösning, en sk partiell 

inlösen av pensionsutfästelse. Kommunen skall betala 

en engångspremie beräknad till 3.058 kkr som avser 8 

personer födda 1938-01 – 1938-06, vilket innebär ca 

250 kkr i minskade pensionsutbetalningskostnader per 

år under den beräknade livslängden. Detta är ett sätt 

att framgent minska den stora pensionsförpliktelsen 

som i årsredovisningen för 2006 uppgår till 303,5 

Mkr. Man kan även se partiell inlösen som en ”avkast-

ning” på ca 6 % på pensionsamorteringen. På utbetald 

premie tillkommer statlig löneskatt på 742 kkr (24,26 

% av premien). Totalt uppgår denna försäkrings-

lösning till 3.800 kkr och har kostnadsbokförts som en 

pensionavsättning under 2006. 
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Endast pensioner som är intjänade fr.o.m. 1998 

skall redovisas som en avsättning i balansräkningen. 

Kommunen har under 2002 antagit en pensions-

strategi som bl.a. innebär att hela den avgiftsbaserade 

delen av avtalspensionen enligt PFA-98 fr.o.m 1998 

har utbetalats till de anställda. Detta åtagande för 2006 

uppgår totalt till 15,8 Mkr inklusive löneskatt som 

bokförts som en upplupen kostnad i bokslutet (utbe-

talningen sker i mars –07). 

Den kvarvarande pensionsskulden i balansäkningen 

uppgår till 9,3 Mkr. 

 

Fr.o.m. 2004 har kommunen tecknat en 

försäkringslösning med KPA avseende efterlevande-

pension till vuxen samt barnpension. En försäkring 

med fortlöpande premiebetalning har även tecknats för 

kompletterande ålderspension (KÅP) som utbetalas 

till arbetstagare som har en årsmedelpoäng över-

stigande 7,5 prisbasbelopp (f.n 24.800 kr per mån). 

 
Likvida medel 
 

Kommunens tillgång till likvida medel uppgår i 

bokslutet till 19,5 Mkr, en ökning med 1,6 Mkr 

jämfört med 2005 års bokslut enligt finansierings-

analysen på sid. 14  

 

Den genomsnittliga likviditeten under året har uppgått 

till 15,4 Mkr per månad, vilket får anses som till-

fredsställande eftersom likviditeten belastats med ut-

gifter för taxefinansierade investeringar på totalt 14 

Mkr avseende 2005 och 2006 som egentligen skulle 

ha lånefinansierats enligt fullmäktigebeslut. 

 

För att klara en betalningsberedskap på 14 dagar borde 

likviditeten ligga på ett genomsnitt på ca 27 Mkr per 

månad. Om lån upptagits för ovannämnda inves-

teringar skulle målsättningen med en likviditet på ca 

26 Mkr uppnåtts. 

 

Soliditet 
 

Soliditet är ett mått man brukar använda för att 

uttrycka den långsiktiga finansiella styrkan. Den anger 

hur mycket av de totala tillgångarna som är finansi-

erade med eget kapital.  

 

 

 

 

Soliditetsutvecklingen bestäms av kommunens resul-

tatutveckling och av ökningen eller minskningen av 

värdet på tillgångarna. Ju högre soliditet, desto sta-

bilare ekonomi. 

 

Kommunens soliditet inklusive den pensionsskuld 

som redovisas i balansräkningen uppgår till 62,8 %, en 

marginell minskning med 0,1 % från föregående år.  

 

Låneskuld 
 

Vid årets början uppgick den totala låneskulden i 

kommunen endast till 28,0 Mkr bestående av två lån. 

 

Under året har amortering av lånen skett med 1,0 Mkr 

vilket gör att låneskulden minskat till 27,0 Mkr i 2006 

års bokslut.  

 
Investeringsverksamheten 
 

Årets investeringar i fastigheter, anläggningar och 

inventarier uppgår till 27,7 Mkr, en minskning med 

7,5 Mkr jämfört med föregående år. Försäljningar av 

mark och fastigheter uppgår till 1,2 Mkr. 

 

En detaljerad investeringsredovisning återfinnes på sid 

22. 
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God ekonomisk hushållning 

 

Den 27 oktober 2004 beslutade riksdagen om lag-

ändringar gällande God ekonomisk hushållning. Lag-

stiftningen lyfter särskilt fram betydelsen av finan-

siella mål, mål och riktlinjer för verksamheten samt 

åtgärdsplaner som instrument att uppnå denna goda 

målsättning. Det nya lagförslaget ledde till föränd-

ringar i kommunallagen och lagen om kommunal 

redovisningslag och skall tillämpas första gången 

räkenskapsåret 2005. 

 

Huvudnyheterna i lagen är att kommunen i budgeten 

för 2006 skall ange finansiella mål samt mål och rikt-

linjer för verksamheten som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Vidare skall kommunen om 

man har ett negativt resultat anta en åtgärdsplan. 

Denna åtgärdsplan skall visa hur och när det egna 

kapitalet skall vara återställt inom de tre år som man 

har på sig efter det år som det negativa resultatet upp-

stod.  

 

Åmåls kommun skall ha en god ekonomisk hus-

hållning och verka för en starkare ekonomi. Följande 

finansiella mål har antagits av kommunfullmäktige 

den 30 november 2005, § 210: 

 

1. Kommunen skall följa det lagstadgade balans-

kravet, där intäkter och kostnader i resultaträkningen 

skall vara i balans. 

 

2. Verksamheternas nettokostnader får inte öka 

snabbare än statteintäkterna och det statliga utjäm-

ningsbidraget. 

 

3. Verksamheternas nettokostnader inklusive de 

finansiella posterna, med undantag för avskriv-

ningskostnaderna, får inte överskrida 96 % av 

skatteintäkterna och det statliga utjämningsbidraget 

inklusive tillfälligt sysselsättningsstöd och utjäm-

ningsbidrag för LSS. 

 

4. I årets resultat bör man minst avsätta 0,5 % av 

driftbudgetens balansomslutning. Denna målsättning 

bör gälla fr.o.m. 2007 års budget i vilken 

balansomslutningen beräknats till 760 Mkr, vilket 

motsvarar ett positivt resultat på 3,8 Mkr för 2007. 

 

5. Årets beviljade investeringar skall till 100 % finan-

sieras med egna medel (undantag kan eventuellt göras  

för taxefinansierade investeringar). 

 

6. Låneskulden bör minst amorteras med 1,0 Mkr 

varje år. 

 

7. Soliditeten, d v s hur mycket av tillgångarna som 

är finansierade med eget kapital, skall på sikt 

förbättras från 2004 års nivå som var 61,9 %. Lägsta 

nivån på soliditeten bör begränsas till 60 %. 

 

 

 

 

Utfall av god ekonomisk hushållning 2006 
 

Mål 1 är uppfyllt i resultaträkningen som visar ett 

överskott på 3.656 kkr. 

 

Mål 2 är uppfyllt i och med att verksamheternas 

nettokostnader ökar med 23,2 Mkr eller 4,4 %, medan 

skatteintäkterna och det statliga utjämningsbidraget 

faktiskt ökar med 27,9 Mkr eller 5,4 %. Anledningen 

till denna positiva utveckling beror i huvudsak på att 

kommunens skatteintäkter ökar med sammanlagt 5,5 

Mkr beroende på återbetalningar från staten i form 

definitiv slutavräkning för 2005 och på preliminär 

slutavräkning för 2006, vilket ej kunde förutses när 

budgeten upprättades.  

 

Mål 3 är uppfyllt i och med att verksamheternas 

nettokostnader upptar 95,5 % av skatteintäkterna och 

det statliga utjämningsbidraget. 

 

Mål 4 är uppfyllt för 2006 i och med att resultatet 

uppgår till ett överskott på 3.656 kkr. Målsättningen 

med ett resultat som uppgår till 0,5 % av resultaträk-

ningens balansomslutning genererar ett överskott på 

3.740 kkr. 

 

Mål 5 är uppfyllt i och med att samtliga investeringar 

på 27,7 Mkr har finansierats med egna medel. 

 

Mål 6 är uppfyllt i och med att låneskulden har amor-

terats med 1,0 Mkr under 2006. 

 

Mål 7 är uppfyllt i och med att soliditeten under 2006 

ligger på 62,8 %, endast en försämring med 0,1 % 

sedan föregående år. 

 

När det gäller utfallet av god ekonomisk hushållning 

för 2006 har Åmåls kommun lyckats mycket bra i och 

med att samtliga sju finansiella mål har uppfyllts. 

 

Utsikter inför framtiden 

 
Det är av helt avgörande betydelse för kommunens 

ekonomi hur de olika verksamheternas nettokostnader 

förhåller sig till utvecklingen av skatteintäkterna och 

det statliga utjämningsbidraget. 

 

Fr o m år 2000 gäller det lagstadgade balanskravet, 

vilket innebär att kommunens intäkter måste överstiga 

kostnaderna varje år. Balanskravet anger endast den 

lagstadgade miniminivån som den kommunala ekono-

min måste nå upp till. 
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Positiva signaler 
 Sedan det lagstadgade balanskravet infördes år 

2000 kan kommunen redovisa följande positiva 

resultat: 

År 2000: + 1,5 Mkr 

År 2001: + 3,4 Mkr 

År 2002: + 0,6 Mkr 

År 2003: + 1,0 Mkr 

År 2004: + 0,3 Mkr 

År 2005: + 0,9 Mkr 

År 2006: + 3,7 Mkr 

Under sex år dessförinnan brottades kommunen 

med ständiga underskott. 

 Åmåls kommun har en god ekonomisk hushållning 

i och med att kommunen för första gången 

uppfyller samtliga sju finansiella mål som antagits 

av kommunfullmäktige år 2005, 

 I förhållande till budget redovisar samtliga 

verksamheter i kommunen ett överskott på 1,9 

Mkr, vilket är glädjande att konstatera. Vill rikta 

ett stort tack till samtliga verksamhetsansvariga 

som verkligen hörsammat kommunledningens 

vädjan om besparingsåtgärder under 2006. 

 Kommunens samtliga investeringar på 27,7 Mkr 

har kunnat finansierats med egna medel.  

 Ingen nyupplåning till investeringar har skett 

under året.  

 Låneskulden har amorterats med 1,0 Mkr under 

2006, helt i enlighet med det uppsatta målet. 

 Kommunen har ett positivt finansnetto på 2,4 Mkr, 

dvs ränteintäkterna m m  är större än räntekost-

naderna. Detta överskott kan med fördel anändas 

för att finansiera övriga driftkostnader. 

 

Negativa signaler 

 Under sjuårsperioden 1995-2001 minskade in-

vånarantalet i Åmåls kommun med 631 personer 

till 12.770. Under 2002 skedde en mycket positiv 

förändring genom att invånarantalet ökade med 59 

personer till 12.829. Under 2003 ökade in-

vånarantalet med ytterligare 25 personer till totalt 

12.854. Denna positiva trend förändrades dock 

under 2004 då invånarantalet minskade med 31 

personer till totalt 12.823. Minskningen fortsatte 

under 2005 med 86 personer till totalt 12.737. 

Tyvärr så fortsätter den negativa trenden under 

2006 med en ytterligare en minskning av 

invånarantalet med 21 personer till totalt 12.716. 

Detta förhållande med minskat invånarantal inne-

bär på sikt ett sämre ekonomiskt underlag för att 

bedriva kommunal service om denna negativa 

trend består. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ett annat stort bekymmer i kommunen är den höga 

arbetslösheten. I januari 2007 var den öppna 

arbetslösheten i Åmåls kommun 7,9 % (6,9 % 

dec.-05) att jämföras med Västra Götalands-

regionen 4,4 % (4,7 % dec. 05) och i riket 4,6 % 

(4,9 % dec. -05) Den totala arbetslösheten var för 

Åmål 10,6 % (11,1 % dec. –05) att jämföras med 

Västra Götalandsregionen 6,5 % (7,4 % dec. –05). 

och i riket 7,0 % (7,5 % dec. –05). 

 

En vikande befolkningsutveckling tillsammans med 

en hög arbetslöshet är ingen bra kombination för att 

vidmakthålla en fortsatt god ekonomisk hushållning 

i kommunen. Därför ägnas högsta prioritet åt dessa 

frågor inom den politiska ledningen i kommunen.  

 

En stabil ekonomi utgör en mycket viktig plattform 

för framtiden och det är därför viktigt att diskutera 

de långsiktiga finansiella målsättningarna i före-

stående arbete med kommunens långtidsplanering 

åren 2008 - 2010. 

 

Kommunledningskontoret 

Ekonomienheten 

 

Roy Björck 

Ekonomichef 
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                   RESULTATRÄKNING KOMMUNEN 
  

 

 

 

 

 

 Kkr BOKSLUT    BUDGET    BOKSLUT    AVVIKELSE 

                 2005       2006        2006          mot budget 

 

 

Verksamhetens intäkter Not 1 187.809 201.247 201.922 675 

Verksamhetens kostnader Not 2 -691.627 -724.854 -728.963 -4.109 

Avskrivningar  Not 3  -20.626 -21.008 -20.632 376 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER   -524.444 -544.615 -547.673 -3.058 

     

Skatteintäkter  Not 4  394.369 413.200 419.126 5.926 

Generella statsbidrag  Not 5  126.621 130.342 129.768 -574 

Finansiella intäkter  Not 6  5.770 3.411 3.687 276 

Finansiella kostnader  Not 7  -1.454 -1.590 -1.252 338 

      

RESULTAT FÖRE      

EXTRAORD POSTER    862 748  3.656 2.908 

   

 

Extraordinära intäkter   

Extraordinära kostnader   

 

ÅRETS RESULTAT Not 23   862 748   3.656 2.908 
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN 
 

 

 
 

TILLGÅNGAR 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not  2006 2005  

   

Materiella anläggn. tillgångar   Kkr   Kkr   

- Mark, byggnader tekn anl   8 201.328 198.671  

- Maskiner o inventarier 9 41.086 37.623  

Finansiella anläggn. tillgångar 10 95.225 97.023  

SUMMA ANL. TILLGÅNGAR  337.639 333.317 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Förråd, Lager 11 458 387  

Fordringar 12 36.431 36.272  

Kassa, Pg, Bank 13  19.482 17.944 

    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  56.371 54.603  

SUMMA TILLGÅNGAR 394.010 387.920  

 

  
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER 

 

INGÅENDE EGET KAPITAL  243.862 243.813 

    

Ianspråktagande av Eget Kapital  -29 -813  

Årets resultat  3.656 862 

   

EGET KAPITAL 14 247.489 243.862  

 

AVSÄTTNINGAR 

Pensioner 15 9.271 10.055  

  

SKULDER  

Långfristiga skulder 16 27.000 28.000  

Kortfristiga skulder 17 110.250 106.003  

    

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR O SKULDER 394.010 387.920 

 

PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER 

- Borgensåtaganden 18 424.554 424.504  

- Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR 19 303.530 274.990  

- Förvaltade fonders kapital 4.096 4.079 
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           FINANSIERINGSANALYS KOMMUNEN 
 

 

 

 

 2006 2005

 Kkr Kkr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 

 

Verksamhetens intäkter 201.922 187.809  

Verksamhetens kostnader -728.963 -691.627  

Justering för avsättning pensionsskuld 20 1.488 -368  

Övriga justeringsposter  21 -2.193 -699  

Verksamhetens nettokostnader -527.746 -504.885  

Skatteintäkter och generella statsbidrag 548.894 520.990  

Finansiella intäkter 3.687 5.770  

Finansiella kostnader -1.252 -1.454  

Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 23.583 20.421 

  

Rörelsekapitalets förändring  

Minskning av förråd -71 309  

Ökning-/Minskning+ av kortfristiga fordringar -159 5.591  

Ökning +/Minskning- av kortfristiga skulder 4.247 -4.100  

Förändring av rörelsekapitalet 4.017 1.800  

 

Totalt verksamhetsnetto 27.600 22.221  

   

INVESTERINGAR 

Bruttoinvesteringar -28.205 -36.855  

Investeringsbidrag  489 1.652 

Försäljning av anläggningstillgångar 22 1.174 200  

Förvärv av anläggningstillgångar     

Investeringsnetto  -26.542 -35.003  

    

FINANSIERING 

Utlåning 

Ökning av långfristiga fordringar -1.450   

Minskning av långfristiga fordringar 2.930 2.930   

Upplåning 

Långfristig upplåning - -  

Amortering och inlösen av lån -1.000 -2.000  

Finansieringsnetto 480 930 

    

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1.538 -11.852 

   

Likvida medel vid årets början 17.944 29.796  

Likvida medel vid årets slut 19.482 17.944  
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Not 1 Not 8

Verksamhetens externa intäkter 2006 2005 Mark, byggnader 2006 2005

Försäljningsmedel 3 712 3 178 IB 198 671 188 987

Taxor o avgifter 54 203 51 913 Årets investeringar 14 271 20 187

Hyror o arrenden 19 462 17 875 212 942 209 174

Bidrag 68 320 63 294 Tillkommande poster:

Fsg vht o entreprenader 44 319 51 253 Anskaffning fastigheter 0 0

Övriga intäkter 11 906 296 Avgående poster:

Summa 201 922 187 809 Bokfört värde sålda fastigheter -963 -314

Avskrivningar -10 651 -10 189

Not 2 Nedskrivningar 0 0

Verksamhetens externa kostnader 2006 2005 Utgående balans 201 328 198 671

Personalkostnader 511 032 488 966 Specifikation fastigheter:

Material 30 052 28 714 Markreserv 9 766 10 831

Hyror 53 636 52 199 Verksamhetsfastigheter 11 772 12 471

Köpta tjänster 84 737 78 574 Fastigheter för affärsverksamhet 63 484 59 462

Bidrag 31 161 27 894 Publika fastigheter 95 128 93 845

Övriga kostnader 18 345 15 280 Fastigheter för annan verksamhet 21 178 22 062

Summa 728 963 691 627 Summa 201 328 198 671

Not 3 Not 9

Avskrivningar 2006 2005 Maskiner, inventarier 2006 2005

Fastigheter och anläggningar 10 651 10 189 IB 37 623 33 046

Inventarier 9 981 10 438 Anskaffning 13 444 15 013

Summa 20 632 20 627 Summa 51 067 48 059

Avgående poster:

Not 4 Avskrivning -9 981 -10 436

Skatteintäkter 2006 2005 Utgående balans 41 086 37 623

Kommunalskatt 413 671 399 106 Specifikation inventarier:

Definitiv slutavräkning föreg. år 5 455 -4 758 Maskiner 243 355

Övriga skatter 0 21 Inventarier 32 006 28 679

Summa 419 126 394 369 Byggnadsinventarier 9 13

Bilar och andra transportmedel 8 246 7 873

Not 5 Konst 323 365

Bidrag utj syst o Gen Statliga bidrag 2006 2005 Övriga maskiner o inventarier 259 338

Inkomstutjämningsbidrag 96 790 98 352 Summa 41 086 37 623

Strukturbidrag 3 775 0

Kostnadsutjämningsbidrag 12 078 12 969 Not 10

Bidrag för LSS-utjämningen 8 762 5 131 Finansiella anläggningstillgångar 2006 2005

Generella statsbidrag 8 588 9 219 Aktier, värdepapper och andelar 34 807 35 125

Inkomstutjämningsavgift 0 950 Långfristiga fordringar 1 900 450

Regleringsavgift -225 0 Långfristig fordr koncernftg 58 518 61 448

Summa 129 768 126 621 Summa 95 225 97 023

Not 6 Not 11 2006 2005

Finansiella intäkter 2006 2005 Förråd o lager 458 387

Utdelning aktier o andelar 0 1 955 Summa 458 387

Ränteintäkter 2 637 2 815

Övriga finansiella intäkterq 1 050 1 000 Not 12

Summa 3 687 5 770 Fordringar varav kundfordr. 2006 2005

Div avg 7 747 10 364

Not 7 Äldreomsorgsavg 1 443 1 570

Finansiella kostnader 2006 2005 Barnomsorgsavg 219 166

Räntekostnader 971 1 028 Konsumtionsavg 2 634 1 726

Ränta på pensionsavsättning 269 426 Hyresavgifter 38 15

Övriga finansiella kostnader 12 0 Övrigt 30 5

Summa 1 252 1 454 Delsumma 12 111 13 846



NOTFÖRTECKNING KOMMUNEN 

 16 

 

 

 

Not 12 forts. Not 18

Div kortfristiga fordringar 2006 2005 Borgensförbindelser

Avräkningar 570 12 Förbindelserna redovisas inom linjen. 

Bredband Dalsland 926 1 126 Uppgifterna för bolag och övriga åtaganden avser 

Fordringar hos staten 700 578 beslutade borgensbelopp reducerade med gjorda

Andra kortfristiga fordringar -44 191 amorteringar. Uppgifterna om borgensåtaganden

Momsfordringar 6 77 för egnahem är lämnade av Statens Bostadsfinan-

Delsumma 2 158 1 984 sierings AB och utgör 40% av aktuell lånefordran

för statliga lån till egnahem.

Förutbetalda kostn. o uppl intäkter 2006 2005 2006 2005

Förutbetalda kostnader 12 959 10 731 Åmåls kommunfastigheter AB 419 963 419 999

Övriga interimsfordringar 9 203 9 711 Åmåls Tennisklubb 102 102

Delsumma 22 162 20 442 Ånimskogs Bygdegårdsförening 2 250 2 250

Summa 36 431 36 272 Fengersfors Folkets hus 1 500 1 200

Ansvarsåtaganden egnahem 739 953

Not 13 Summa 424 554 424 504

Kassa o bank 2006 2005

Kassa 24 17 Not 19

Bank 19 458 17 927 Pensionsförpliktelser  2006 2005

Summa 19 482 17 944 (vilka ej upptagits i BR)

(inkl löneskatt) 303 530 274 990

Not 14 Summa 303 530 274 990

Eget kapital 2006 2005

IB- 2006 243 862 243 813 Not 20

Ianspråktagande av Eget kapital -29 -813 Justering för avsättning 2006 2005

Årets resultat 3 656 862 till pensionsskuld

Summa 247 489 243 862 Pensionsskuld Minskning (+) Ökning ( -) 900 -339

Ränteuppräkning pensionsskuld   269 290

Not 15 Engångspremie 0

Avsättningar 2006 2005 Värdebesked, överskottsfond 319 -319

Avsättningar pensioner 7 461 8 092 Summa 1 488 -368

Avsättning löneskatt 1 810 1 963

Summa 9 271 10 055 Not 21

Övriga Justeringsposter 2006 2005

Not 16 Reavinst vid fastighetsförsäljning -211 0

Långfristiga skulder 2006 2005 Reaförlust vid fastighetsförsälning 0 114

Lån i banker o låneinstitut 27 000 28 000 Regl skuld Kommunaförb Dalsland -1 953 0

Summa 27 000 28 000 Ianspråktagande av Eget kapital -29 -813

Summa -2 193 -699

Not 17

Kortfristiga skulder 2006 2005 Not 22

Leverantörsskulder 26 782 21 576 Försäljning av 2006

Moms o särsk punktskatter 591 369 Anläggningstillgångar

Personalens skatter, avg -39 -6 Del av Åmåls Nygård 1:1 80

Skulder till staten 0 12 Del av Höganäs 1:1 565

Övriga kortfristiga skulder 4 243 222 Del av Åmål 5:2 4

Upplupna löner 3 259 3 704 Nornan 4 360

Upplupna sem.löner o soc avg 29 043 28 470 Mörten 2 165

Upplupna räntekostnader 121 Summa 1 174

Upplupna pens.kostn indiv del 12 711 12 752

Förutbetalda skatteintäkter -2 767 4 362 Not 23

Övriga interimsskulder 36 427 34 421 Årets resultat 2006 2005

Summa 110 250 106 003 Avstämning av balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkning 3 656 862

Avgår realisationsvinster -211 0

Justerat resultat 3 445 862
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Informationen till denna personalekonomiska 

redovisning är hämtad ur personal- och ekonomi-

systemen. Den statistik och de bearbetningar som 

redovisas avser förhållandet per den 31 december 

2006. Definitionerna baseras på Kommun-

förbundets rekommendationer. 

 

Anställd =  

Tillsvidareanställda med månadslön (fast anställda). 

Visstidsanställda med månadslön 

 

1. Anställda/förvaltning  

 
Typ av anställning/kön  KS K&S B&U V&O Totalt 

Antal tillsv kvinnor 21 115 358 533 1027 

Antal tillsv män 13 66 119 41 239 

Antal visstid kvinnor 12 17 54 159 242 

Antal visstid män 2 18 23 25 68 

Totalt 48 216 554 758 1576 

 
1) KS=Kommunstyrelsen, K&S = Kultur- och service 
förvaltningen, B&U = Barn- och utbildningsförvaltningen, V&O 

Vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

Diagrammet visar antalet anställda män respektive 

kvinnor per förvaltning. Antalet tillsvidareanställda 

i Åmåls Kommun 2006 var 1266, vilket är en 

minskning med 1. Totalt har all personal i Åmåls 

kommun minskat med 31.  

 

2. Anställda heltid/deltid 

 
Anställningsform KS K&S B&U V&O Totalt 

Heltid tillsv 29 107 406 164 706 

Deltid tillsv 5 74 71 410 560 

Heltid visstid 10 20 42 34 106 

Deltid visstid 4 15 35 150 204 

 

De flesta som arbetar deltid är kvinnor. Detta 

oavsett om man är tillsvidare- eller visstidsanställd. 

För männen är förhållandet det omvända, flertalet 

arbetar heltid. 51 % av kvinnorna som är tills-

vidareanställda arbetar deltid, 13 % av männen, för-

hållandet var likartad år 2005.   

 

75 % av kvinnorna som är visstidsanställda arbetar 

deltid, 32 % av männen. År 2005 arbetade 76 % av 

visstidsanställda kvinnor deltid, 38 % av männen. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har det största 

antalet deltidsanställda, 28 % av deras tillsvidare-

anställda personal arbetar heltid, vilket är en ökning 

med 2 %.   

 

3. Åldersstruktur  
 

Åldersindelning KS K&S B&U V&O Totalt 

Medelålder kvinnor 51,0 51,5 47,1 45,3 46,7 

Medelålder män 51,8 50,0 48,9 40,9 48,0 

Medelålder totalt 51,4 51,0 47,6 45,0 47,0 

 

När det gäller åldersstrukturen i kommunen framgår 

att ca 46 % av de tillsvidareanställda befinner sig i  

 

 

 

intervallen 50 år och äldre. Konsekvenserna av 

denna åldersstruktur är att kommunen kommer att  

få ett mycket stort rekryteringsbehov framöver. 

Inom 15 år har ca 600 personer uppnått pensions-

ålder.  

 

Bland de visstidsanställda är åldersstrukturen den 

omvända. Vilket innebär att 70 % av de viss-

tidsanställda återfinns inom åldersintervallen upp 

till 49 år. Medelålder för tillsvidareanställda  har 

ökat något till 47,0 år (46,8 år 2005-12-31). 

 

4. Arbetad tid  
(Gäller tillsvidareanställda och visstidsanställda) 

 

Arbetstid % KS K&S B&U V&O Totalt 

Sjukledighet 4,85 6,77 5,37 8,25 6,93 

Barnledighet 3,62  1,21 3,72 4,13 3,59 

Semesterledighet 9,09 7,05 4,35 7,60 6,42 

Övrig ledighet 1,02 1,31 4,53 4,04 3,77 

Total frånvaro 18,58 16,34 17,97 24,02 20,71 

Nettoarbetstid 81,42 83,66 82,03 75,98 79,29 

 

Av den totala överenskomna arbetstiden är netto-

arbetstiden 79,29 %, en ökning från 78,04 % år 

2005. En bidragande orsak till den ökade netto-

arbetstiden är att sjukledighet har minskat i samt-

liga förvaltningar. Männens nettoarbetstid är 

 85,83 % vilket är en minskning från 86,69 %.  

 

Kvinnornas nettoarbetstid är 77,72 % vilket är 

ökning från förra året med 1,7 %.  Kvinnornas sjuk-

ledighet har minskat medan den övriga ledigheten 

ökat något. Förklaring till skillnaden mellan män-

nens och kvinnornas nettoarbetstid är till stor del att 

kvinnorna har högre sjukledighet 7,68 % jämfört 

med männens 3,82 %. 
 

5. Redovisning av sjukfrånvaro, andel sjuk-

frånvaro 60 dgr eller mer 
(Gäller all anställd personal, inkluderar timanställda samt 

anställda inom avtalsområdena BEA och PAN). (Uppdragstagare 
och förtroendevalda ingår inte) 

 

                                          KS K&S B&U V&O Totalt 
Långtidssjuk i  % 88,78 52,79  76,61  66,20 71,05 

Långtidssjukskrivningarna, 60 dgr eller mer, har 

minskat något i alla förvaltningarna, från 74,50 % 

till 71,05 %. Andelen sjukskrivningar som varar 60 

dagar eller mer är störst på kommunstyrelsen för-

valtning. 

 

52,79 % av sjukfrånvaron på kultur och service 

förvaltningen är sjukfrånvaro över 60 dagar. Det är 

en minskning med 20,87 %. Enheterna på kultur 

och service har satsat på utbildning i systematiskt 

arbetsmiljöarbete samt rehabiliteringsprogram för 

långtidssjukskrivna.  
 

 

 

 

 

 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 

 18 

 

6. Sjukredovisning per åldersgrupp 
(Sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie 

arbetstid, för respektive åldersgrupp i %.) 
 

Sjuk antal timmar 

av ordinarie arbetstid KS K&S B&U V&O Totalt 

<29 år 2,14 2,56 5,23 3,46 3,34 

30-49 år 0,21 8,11 5,76 9,08 7,21 

50 år > 6,42 5,13 7,11 12,38 9,47 

Totalt 3,94 5,71 6,33 9,33 7,70 

 

Sjukfrånvaron ökar med åldern. Tabellen visar att i 

åldersintervallet 50 år > finns den största sjuk-

frånvaron, men även i intervallet 30-49 år är 

andelen sjuktimmar relativt hög.  

 

7. Sjukredovisning per kön 
(Sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid, för kvinnor respektive män i %.) 

 

Sjuk antal timmar 

av ordinarie arbetstid KS K&S B&U V&O Totalt 

Kvinnor 5,90 6,95 7,30 9,59 8,73 

Män 0,69 3,79 3,80 7,30 4,29 

Totalt 3,94 5,71 6,33 9,33 7,70  

  

Sjukfrånvaron är högst för kvinnor inom vård och 

omsorgsförvaltningen i förhållande till ordinarie 

arbetstid. Total sjukfrånvaro för kvinnor har min-

skat från 8,51 % år 2005 till 7,70 %, männens sjuk-

frånvaro har minskat från 4,68 % 2005 till 4,29 %. 

 

8. Personalkostnader (tkr) 
 2004 2005 2006 

Arvode till förtroendevalda 1 265 1 198 1 084 

Personalkost varav 456 918 466 473 478 778 

- Månadslön 230 902 236 622 243 274 

- Timanställda 18 162 19 818 20 691 

- Mertid/övertid 5 513 4.720 5 135 

- Övriga anställda 8 672 6 992 7 002 

- Sjuklön 4 782 4 120 4 132 

- Semesterlön 36 300 37 831 37 763 

- Ob-tillägg 12 648 12 381 13 501 

- Sociala avgifter enl. lag 134 036 136 814 139 970 

- Övrigt  5 903 7 175 7 310 

Total personalkostnad 458 183 467 671 479 862 

 

9. Medellön 
(Genomsnittlig lön omräknad till heltid, tillsvidare anställda) 

 

 KS K&S B&U V&O Totalt 

Kvinnor 23 663 18 339 22 427 19 087 20 261 

Män 28 810 21 893 25 273 19 522 23 546 

Totalt 25 631 19 635 23 137 19 118 20 881 

 

Jämfört med 2005-12-31 har kvinnors löner ökat med 561 

kr och männens löner med 330 kr.  Åmåls kommuns 

lönepolitiska program är ett stöd för till lönesättande chef 

och ett stöd till den anställde hur han/hon kan påverka sin 

lön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Semesterlöneskuld (tkr) 
(Gäller tillsvidareanställda och visstidsanställda) 

 

 2004 2005 2006 

Semesterlöneskuld 21 297 21 711 22 308 

Sparade semesterdagar 17 671 17 551 17 457 

 

Kommunens semesterlöneskuld består av de 

semesterdagar som de anställda tjänat in men ännu 

inte tagit ut. 2006 hade skulden ökat med 597 000 

kr. Den 31 december 2006 fanns 17 457 semester-

dagar sparade, vilket betyder att varje anställd i 

kommunen då hade i genomsnitt 11,07 sparade 

semesterdagar. 

 

11. Preliminär uppehållslöneskuld (tkr) 
  

Preliminär  2004  2005 2006 

Uppehållslöneskuld 824 929 918 

 

Uppehållslöneskuld är den skuld som kommun har 

till de uppehållsanställda och som består av den 

summa pengar som ska betalas ut under näst-

kommande sommaruppehåll. Den preliminära 

uppehållslöneskulden var något lägre 2006 än 

föregående år. 

 

12. Personalomsättning 
(Extern personalomsättning inkl pensionsavgångar och dödsfall) 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Antal personer 63 54 68 66 39 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Antal personer 61 69 49 67 74 

 

Personalomsättningen har ökat något 2006 jämfört 

med 2005. Trenden är att personalomsättning ligger 

på omkring 65 personer per år. 
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Sammanfattning Välfärdsbokslut  

Välfärdsbokslutet beskriver, med hjälp av aktuellast 

möjliga statistik, folkhälsoläget i kommunen. En 

tidig sammanfattning av välfärdsbokslutet finns i 

kommunens ordinarie bokslut. Då flertalet av de 

statistiska nyckeltal som används i kartläggningen 

av kommunens hälsoläge finns tillgängliga först 

efter årets inledande kvartal, hänvisas till 

Välfärdsbokslut 2006 som läggs ut på Åmåls 

hemsida i slutet av april 2007.  

 

Regeringen har fastställt det övergripande 

folkhälsomålet ”Att skapa samhälleliga förut-

sättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”. Detta mål avses nås genom insatser 

av myndigheter, landsting och kommuner m.fl. 

inom ett stort antal politikområden. Cirka 5 % av 

hälso- och sjukvårdens totala kostnad går till 

förebyggande insatser. Däri inryms Åmåls årliga 

ekonomiska bidrag från Hälso- och sjukvårds-

nämnden. Hälsan har inte bara stor betydelse för 

enskilda människor utan också för samhälls-

ekonomin. Studier visar att hälsa påverkar sam-

hällsekonomin mer än vad ekonomin påverkar 

hälsan. God hälsa ger större tillväxt genom högre 

produktivitet hos arbetskraften, fler produktiva år, 

bättre inlärningsförmåga, större kreativitet och 

bättre förutsättning att klara förändringar. Ökad 

folkhälsa är således ett grundläggande samhällsmål.  

 

Delaktighet och inflytande i samhället, livet och 

vardagen är av stor betydelse för hälsan. Ett sätt att 

mäta delaktighet är genom valdeltagande. Val-

deltagandet i Åmål år 2006 var 79,3% i riksdags-

valet, 77,2% i kommunvalet och 75,2% i lands-

tingsvalet. Åmål ligger ca 2%-enheter under Västra 

Götalandsregionens valdeltagande och ytterligare 

något under rikets valdeltagande. Samhälls-

delaktighet kan också mätas genom föreningstäthet. 

Åmål har 169 föreningar, vilket är 13,2 föreningar 

per 1000 invånare. Detta är ett lågt antal jämfört 

med övriga Dalsland.  

 

Sunda och säkra miljöer bidrar till ökad folkhälsa. 

Att känna trygghet i sin vardag är relevant för 

upplevelsen av hälsa. Jämfört med regionen och 

riket anmäls färre brott i Åmål även om antal 

anmälda brott har ökat sen år 2005. Under 2006 

anmäldes 9 598 brott per 100 000 invånare, varav 

816 var våldsbrott och 903 var alkohol- eller 

narkotikabrott, vilka har minskat från tidigare år. 

Tillgängligheten till alkohol har ökat på senare år 

genom tillämpningen av EU:s regler för införsel. 

Ökade inköp från utlandet har också medfört en 

stegrad illegal vidareförsäljning av alkohol till 

allmänheten, inklusive ungdomar under 18 år.  

 

 

 

 

 

I Sverige dör årligen ca 4 500 personer av skador, 

varav de flesta sker i hem- och fritidsmiljö. 

Fallolyckor bland personer över 65 år, står för 1 

100 av dessa dödsfall. Kostnaden för fallolyckor 

bland äldre är 4,7 miljarder kronor per år. 

Folkhälsoinstitutet rekommenderar att lokalt säker-

hetsarbete bör förstärkas enligt modellen ”En säker 

och trygg kommun”. Utvärderingar visar att skade-

minskningar på upp till 30% kan nås med den 

modellen. 

 

Att ha ett arbete ger ekonomisk och social trygghet, 

vilket leder till ökad hälsa. Under år 2006 var totalt 

11,7% personer i åldern 18-24 år öppet arbetslösa i 

Åmål. 4,4% i sistnämnda åldersgrupp deltog i 

någon form av åtgärdsprogram ex. genom Individ 

och familjeomsorgen, Communicare etc. Antal 

deltagande ungdomar i arbetslöshetsåtgärder är 

färre än både år 2004 och år 2005. Från offentliga 

medel betalades i januari 2006 16,2 miljoner kronor 

ut i form av ekonomiskt bistånd. Åmåls största 

grupp biståndsmottagare är personer i åldern 20-24 

år, där 13% tar emot bistånd.  

 

En nationell folkhälsoenkät från 2006 visar att unga 

vuxna kvinnor i större utsträckning än andra sam-

hällsgrupper har nedsatt psykisk hälsa. Symtomen 

är framförallt sömnstörningar, depressioner, ångest, 

oro och andra typer av nervösa besvär. Under två 

decennier har medicinering med antidepressiva 

läkemedel sexfaldigats. En del av det preventiva 

arbetet mot ohälsan är föräldrastödsutbildningar, 

vilket familjecentralen arbetar aktivt med. Tre 

separationer per 100 barn skedde år 2005. Antal 

skilsmässor hos barnfamiljer i Åmål är lägre än i 

både regionen och riket. Under 2006 har familje-

centralen kunnat erbjuda relationsutbildning för 

blivande föräldrar, vilket tros minska antalet 

separationer. En oro finns i Sverige idag att det föds 

för få barn för att kunna försörja en äldre 

befolkning. I Åmål har varje familj i snitt 2 barn. 

Kvinnor är 28 år och män 30 år, när de blir 

föräldrar första gången. 72 % av  barnen i Åmål 

bodde år 2005 tillsammans med båda sina 

biologiska föräldrar. 

 

Utbildning är en viktig folkhälsofaktor. 24 % av 

Åmåls befolkningen i åldern 25-64 år, har en 

eftergymnasial utbildning, varav hälften av dessa 

utbildningar är tre år eller längre. Bland Dalslands-

kommunerna har Åmåls befolkning den högsta 

utbildningsnivån. I hela riket har 34% en efter-

gymnasialutbildning. Under året var 89% av grund-

skoleeleverna behöriga till gymnasiet. År 2005 var 

behörigheten 88% och år 2004  91%.  
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Under de senaste 15-20 åren har på nationell nivå 

övervikt och fetma fördubblats i åldern 10-24 år. En  

allt större andel av befolkningen har en så kraftig 

fetma att det innebär påtagliga långsiktiga hälso-

risker. Skolan har ett ansvar för att lågaktiva barn 

och unga får tillräckligt med fysisk aktivitet under 

skoldagen och att de har kunskaper om betydelsen 

av fysisk aktivitet för hälsan.  

 

En nationell undersökning visar att var sjätte 

förvärvsarbetande kvinna anger att hon det senaste 

året har blivit utsatt för sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. 12% av kvinnorna har upplevt våld i 

en parrelation och 22% kvinnor i åldern 18-24 år 

har upplevt våld från en man. Kvinnor upplever 

också att de på grund av överfallsrisken har sämre 

tillgång till natur- och grönområden än män. 

FRIDA (kvinnojouren för Säffle och Åmål) jobbar 

aktivt med att hjälpa utsatta kvinnor.  

 

Bruk av alkohol och tobak påverkar en individs 

hälsotillstånd. Tillgänglighet är avgörande för hur 

stor alkoholkonsumtionen är. För att minska över-

driven alkoholkonsumtion är det därför angeläget 

med en effektiv tillsyn över försäljning och 

servering. Det är även viktigt att informera 

föräldrar om betydelsen av att inte servera barn 

under 18 år alkohol i hemmet, då studier visar att 

föräldrarnas restriktiva attityd gentemot ungdomar 

och alkohol ökar barnets debutålder för alkohol. I 

Åmål fanns år 2006 16 permanenta serverings-

tillstånd och 13 tillfälliga serveringstillstånd. 

 41 tillsynsbesök gjordes av Dalslands alkoholhand-

läggare, vilket är 17 % fler än året innan. Antal 

folkölsförsäljningsställen är 54 stycken och antal 

tobaksförsäljningsställen är 65 stycken. För-

säljningsställen för både alkohol- och tobak har 

minskat i antal i samtliga Dalslandskommuner sen 

år 2005.  

 

Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv 

hälsa är grundläggande för individens välbefinn-

ande. Ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll 

eftersom ungdomar kan få information och 

rådgivning för att utveckla en trygg och säker 

sexualitet. Sexuellt risktagande som oskyddat sex 

kan leda till svåra komplikationer till följd av 

exempelvis klamydiainfektion. Klamydia är den 

största orsaken till ofrivillig barnlöshet i väst-

världen. Hälften av de som har klamydia vet inte 

om det. Hösten 2006 genomfördes en klamydia-

vecka för ökad information om sjukdomsskydd.  

 

Ungdomsmottagningen genomförde under året 273 

klamydiatester, varav 9 % var positiva. Av samtliga 

genomförda klamydiatest i Dalsland år 2006 var 8 

% positiva.   
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DRIFTREDOVISNING KOMMUNEN 
 

 
ANSVARSOMRÅDE  BUDGET  REDOVISNING BUDGET- 

  Kkr Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt AVVIKELSE 

       NETTO 

Kommunfullmäktige m.m. 1.817 - 2.033 -164 -52      

Kommunstyrelsen 52.248 -8.671 57.244 -15.677 2.010      

Bygg- & Miljönämnd 2.560 -1.133 2.365 -1.008 70      

Kultur- & Servicenämnd 155.602 -106.839 169.457 -118.696 -1.998      

Barn- & Utbildningsnämnd 309.046 -75.411 312.595 -78.809 -151     

Vård- & Omsorgsnämnd 262.421 -45.636 263.956 -49.232 2.061     

Pensionskostnader 33.564 - 36.579 - -3.015      

Finansförvaltning (del av) 918 -35.871 3.095 -36.065 -1.983     

Summa verksamhet 818.176 -273.561 847.324 -299.651 -3.058    

 

Skatteintäkter - -413.200 - -419.126 5.926    

Generella statsbidrag och utjämning 300 -130.642 224 -129.992 -574 

Finansiella intäkter - -3.411 - -3.687 276   

Finansiella kostnader 1.590 - 1.252 - 338  

Resultat före  

extraordinära poster 820.066 -820.814 848.800 -852.456 2.908  

 

 

Kommentarer till större budgetavvikelser återfinnes under respektive nämnds egna redogörelser 

över 2006 års verksamhet. 

Dessutom finns en redogörelse för större budgetavvikelser i förvaltningsberättelsen på sidan 5. 
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INVESTERINGSREDOVISNING KOMMUNEN 
 

 

 

Belopp i Kkr.  Budget 2006 Investerings- 

  Inkl. tilläggsbudget utgift 2006 

Kommunstyrelsen 

Data- & kontorsutrustning  289 72 

Containerterminal  190 62 

Uppdatering Stadsnät, kommunikationer IT  123 74 

Fastighetsnät Norrtull & Stadshus, kommunikationer IT 150 20 

Fjärrvärme Vandrarhemmet  100 0 

Stadshuset, ny hisskorg & ombyggnad entré  600 0 

Ombyggnad polisens lokaler  2.000 0 

Tollebols kvarn, rensning damm & byte dammluckor  140 140 

Räddningstjänsten, luftapparater  195 177 

Räddningstjänsten, larm- & kommunikationsutrustning  195 2 

Räddningstjänsten, miljösaneringsutrustning  75 75 

Räddningstjänsten, värmekamera för räddningstjänstuppdrag 180 129 

Räddningstjänsten, asfaltering Brandstationen  120 147 

Summa Kommunstyrelsen  4.357 898 

 

Kultur- och servicenämnden 

Städmaskiner  50 0 

Fjärrvärme Förrådet  230 0 

Byte av traktor & Servicebil  1.050 720 

Örnäs Camping, diverse förbättringar  625 809 

Turistinformation  50 51 

Vägnät, beläggningsunderhåll, gatljusarmaturer m.m. 9.380 6.376 

Trafikbelysning, Industrigatan, utbyte av gatljusarmaturer 511 544 

Parker- & planteringar, lekplatser, nya röj-& motorsågar 500 534 

Bygg-& Miljöadministration, datorutrustning  25 0 

Kulturhuset, utbyte av hyllor, återlämningsapparat  255 244 

Idrottsplatser, gräsklippare, pistmaskin, mindre traktor 1.515 1.468 

Simhallen, åtgärder riskinventering, nytt biljettsystem m.m. 370 523 

Badplatser, utbyte av lek-& säkerhetsutrustning  100 4 

Frilufts- & fritidsanläggningar, spår & belysning  150 170 

Småbåtshamn, nyinvestering tungpontoner & Y-bommar 500 501 

Huset, förnyelse inventarier, datorer  50 0 

K&S kansli, datautrustning  30 43 

Hamnverksamhet, miljöförbättringar, Måkebergsplan förstudie 600 777 

Vattenreningsverk, inköp vattenmätare, uppsamling processlam 200 51 

Vattenledningar, byte VA-ledningar Edsgatan, ny råvattentäkt 1.075 711 

Avloppsledningar, VA-ledningar Waerngatan, dagvatten Örnäs 1.862 529 

Avloppsreningsverk, renovering ombyggnad  5.500 1.405 

Vatten- & Avloppshantering, inköp vattenmätare  50 0 

Östby, täckningsarbeten, projektering & utbyggnad deponigas 1.600 2.147 

Summa Kultur- och Servicenämnden  26.278 17.607 
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INVESTERINGSREDOVISNING KOMMUNEN 
 

 

 

 

Belopp i Kkr  Budget 2006 Investerings- 

  Inkl tilläggsbudget utgift 2006 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Musikskolan, diverse instrument, högtalare m.m.  171 159 

Förskola, inventarier inne & utemiljö, datorer m.m.  422 433 

Fritidshem, utelek fritidshem  20 20 

Förskoleklass, utbyte datorer & skrivare  15 15 

Grundskola, utbyte datorer, möbler m.m.  2.426 2.296 

Gymnasieskola, datorer & skrivare, undervisningsmaterial 3.469 3.274 

Gymnasiesärskola, utrustning till verkstad  35 35 

Gymnasial vuxenutbildning samt påbyggn., datorer & skrivare 420 365 

B&U förvaltningen centralt, datorer, kaffeautomat  35 0 

IT-avdelningen, utbyte servrar, licenser  375 369 

Summa Barn- och Utbildningsnämnden  7.388 6.966 

 

 

Vård- och Omsorgsnämnden 

Ordinärt boende äldre, system för tidsregistrering, nya möbler 217 197 

Ordinärt boende funktionshindrade, arbetstekniska hjälpmedel 527 515 

Särskilt boende äldre, larmsystem, utrustning Åmålsgården m.m. 2.487 1.724 

Boende enligt LSS & LASS, inventarier, larmsystem 264 118 

V&O gemensam stab, utbyte datorer, program, licenser 235 155 

Yttre Hemtjänst ALE, maskininköp  40 25 

Summa Vård- och Omsorgsnämnden  3.770 2.734 

 

Summa bruttoinvestering  41.793 28.205 

 

Investeringsbidrag   

Råvattentäkt    -94 

Vägnät, beläggningsunderhåll   -395 

Summa investeringsbidrag   -489 

Summa nettoinvesteringar   27.716 

 

 

Försäljning fastigheter   -1.174 

 

 

 

 

    

Investeringsredovisningen är en specifikation till posten nettoinvesteringar i finansieringsanalysen.  

Redovisningen visar hur de totala investeringsutgifterna är fördelade på olika objekt. 

En specifikation över fastighetsförsäljningarna återfinnes under not 22 sid. 16. 
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Ordförande: Kurt Svensson (c) 

Förvaltningschef: Susanne Korduner 

 

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är 

kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 

Den leder och samordnar planeringen av 

kommunens ekonomi och verksamhet.  

Kommunstyrelsen är även Krisledningsnämnd och 

Räddningsnämnd. 

 

Kommunstyrelsen leder kommunens övergripande 

verksamheter enligt kommunfullmäktiges riktlinjer 

och övriga styrdokument. Kommunstyrelsen 

bereder ärenden till fullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders 

och kommunala organs verksamhet, över de 

kommunala bolagens verksamhet samt över de 

kommunalförbund och andra samordningsförbunds 

verksamhet som kommunen är medlem i. 

 

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som tillika 

är budgetberedning samt ett personalutskott. 

 

I kommunstyrelsens förvaltning ingår följande 

enheter: 

 Administrativa enheten  

 Ekonomienheten 

 Fastighetsenheten 

 IT-enheten 

 Kanslienheten 

 Personalenheten 

 Räddningstjänsten 

Måluppfyllelse 

Med den strategiska utvecklingsplanen och Vision 

2015 som riktmärke följer kommunstyrelsen 

utvecklingen i kommunen och vidtar åtgärder. 

 

Kommunstyrelsen följer också kommunens orga-

nisation och verkar fortlöpande för utveckling och 

anpassning. Som exempel kan nämnas förändringen 

av nämndsstrukturen som nu har anpassats till 

framtidens krav. 

 

Samverkan pågår i fler sammanhang, främst med 

Säffle kommun men också med de övriga Dals-

landskommunerna och de fjorton kommunerna i 

Fyrbodal. 

 

Personalutveckling 

Förvaltningen har inlett ett strategiskt arbete inför 

den kommande generationsväxlingen och arbetat 

med att implementera kommunens riktlinjer för 

rekrytering och rehabilitering av anställda. 

 

För att utveckla löneöversynsprocessen har 

kommunen använt ett nytt webbaserat förhand-

lingssystem och haft utbildningar med chefer och 

fackliga företrädare. 

 

Resultatet av 2005 års arbetsklimatsundersökning 

har följts upp och kommunen har vidtagit åtgärder 

för att förbättra arbetsklimatet. 

Ekonomi 

För att bedriva kommunal verksamhet inom 

kommunstyrelsens olika verksamhetsområden har 

kommunfullmäktige anslagit 43.577 kkr i 2006 års 

budget.  

 

Vid avstämning av det ekonomiska utfallet för 2006 

visar det sig att de olika verksamheterna inom KS 

område redovisar ett stort budgetöverskott på 2.010 

kkr med följande fördelning: 

 Avvikelse 

 budget, kkr 

Administrativa enheten +84 

Ekonomienheten +54 

Fastighetsenheten +33 

IT-enheten +377 

Kanslienheten +29 

Personalenheten -40 

Räddningstjänsten +162 

Personalutbildning +215 

Kommunstyrelse +135 

Bidrag till lokalhållande föreningar +119 

Fyrbodal, medlemsavgift +321 

Näringslivsorganisation +76 

Busstrafik, ersättning till Västtrafik +216 

 

Medlemsavgiften till Fyrbodal för 2006 har betalats 

av Kommunalförbundet Dalsland.   

 

 

 

 

Resultaträkning

tkr 2006 2005

Intäkter 15 677 15 611

Kostnader -52 073 -51 901

Kapitaltjänstkostnader -5 171 -5 204

Nettokostnader -41 567 -41 494

Kommunbidrag 43 577 43 471

Årets resultat          2 010 1 977

Fördelning av kostnader

Personal

Material, 

bidrag, 

tjänster

Kapitaltjänst- 

kostnader 
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Framtiden 

Det gäller att tänka framåt! Vad krävs för att vi 

medborgare ska leva och trivas här i Åmåls 

kommun i framtiden? Kartan i Vision 2015 

presenterar 30 olika objekt som ligger till grund för 

utvecklingsarbetet för Åmåls kommun. Nu vill 

kommunen ha allas åsikter om framtiden för vår 

kommen. Se www.amal.se 

 

Arbetet fortsätter med att utveckla vårt gynnsamma 

företagsklimat, öka antalet arbetstillfällen och satsa 

på fler företagsetableringar i kommunen. 

 

Våra nyckelpersoner, så kallad frontpersonal, 

kommer under 2007 och framåt att utbildas i 

begreppet ”den företagsamma förvaltningen”, allt 

för att vi ska tydliggöra och förenkla för 

kommunmedborgarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 

kommunchefen har hand om näringslivsfrågorna.  

 

Från och med den 1 april 2007 kommer näringslivs-

organisationen att förstärkas med en tjänst som 

näringslivsutvecklare. Näringslivsrådet, med en 

styrelse på sex personer från Industriföreningen, 

Företagarna, Svensk Handel samt kommunala 

representanter är rådgivande organ. Enheten har 

stöttat företagarna med rådgivning för nyföretagare, 

utbildningsinsatser, handläggning av olika stödåt-

gärder och etableringsfrågor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till 

bredband och kunna använda elektroniska tjänster 

hos kommunen, som till exempel att boka dag-

hemsplats på nätet. 

 

Inom räddningstjänsten utgör kvalitetssäkring av 

verksamheten, teknikutveckling och utveckling av 

personalens förmågor grunden för det framtida 

arbetet. 

 

Kommunens mål är at alla anställda ska kunna ta 

del av information som sprids via Intranät eller e-

post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nettokostnader per 

verksamhet KS (kkr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Faktaruta 

Räddningstjänst (antal)

Bokslut 

2006

Bokslut 

2005

Bokslut 

2004

Kommunstyrelsen, Pou 6 713 7 058 1 872 Bränder 35 44 28

Administrativ enhet 4 918 5 330 3 688 Brandsyn/tillsyn 59 38

Fastighetsenhet 3 993 4 026 3 105 Trafikolyckor 27 25 35

Ekonomienhet 7 572 8 321 3 379 Insatser Farligt gods,

Personalenhet 7 780 7 941 4 612 oljeskador 9 0 4

Kanslienhet 1 668 1 709 1 545 Larm 181 173 145

Räddningsenhet * 7 865 7 758 7 754 * Övriga insatser 110 104 81

IT- GIS enhet 1 058 1 434 3 511

Övrigt Kommunstyrelsen 0 0 12 028

Summa 41 567 43 577 41 494

http://www.amal.se/
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Ordförande: Sven Martinsson (c ) 

Förvaltingschef: Dan Gunnardo 

 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden hand-

lägger också därmed sammanhängande ärenden 

rörande exempelvis naturvård och kulturmiljövård. 

Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt 

ett stort antal lagstiftningar t.ex; miljöbalken, plan- 

och bygglagen, livsmedelslagen och djurskydds-

lagen. Nämndens personal utgör också kommunens 

expertkompetens för frågor inom nämndens ansvar-

sområde. 

 

Måluppfyllelse 

Redovisningen av måluppfyllelse följer utform-

ningen i nämndens tillsynsplan för åren 2004-2006, 

dvs den utgår i tillämpliga delar från de nationella 

miljökvalitetsmålen. 

 

Miljökvalitetsmålen; Bara naturlig försurning, 

Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.  

Arbetet har utförts i enligt med upprättad tillsyns-

plan. Inom dessa miljökvalitetsmål har insatser ut-

över målsättningen i tillsynsplanen utförts, ex-

empelvis arbete med inventering av kommunens 

fordon och energiplaneringsarbete. 

 

Miljökvalitetsmålen; Ett rikt odlingslandskap, 

Levande skogar och Myllrande våtmarker. 

Planerade åtgärder kring Mörtebolstjärnet har 

utförts. Ansökan om statsbidrag för arbete med  

eventuell naturreservatsbildning kring Stora och 

Lilla Bräcke har upprättats. I övrigt enligt plan. 

 

Miljökvalitetsmålen; Grundvatten av god kvalitet, 

Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag. 

Geografiska avgränsningar av skyddsområden för 

de kommunala vattentäkterna har färdigställts. 

Inventering/tillsyn av enskilda avlopp cisterner har, 

på grund av resursbrist, inte utförts enligt plan. 

 Projektarbete rörande Kasenbergsån har ej utförts 

enligt plan. I övrigt enligt plan. 

 

 

 

 

 

 

Miljökvalitetsmålen; Giftfri miljö och God bebyggd 

miljö. 

Nämnden har prioriterat tillsynen av s.k. B och C-

anläggningar, samt saneringsåtgärder på fast. 

Södergården 1:85 (Hydro i Tösse).Flera omfattande 

tillstånds- och anmälningsärenden har hanterats 

under året. Tillsyn av skolor, hygienlokaler, täkter, 

övriga förorenade områden samt trafikbuller har ej 

skett enligt upprättad plan. I övrigt enligt plan. 

 

Målen; En god djurmiljö och Säkra livsmedel 

Nämnden har prioriterat livsmedelstillsynen under 

året. Den nya lagstiftningen inom området har krävt 

betydande resurser för detta arbete. Prioriteringen 

av livsmedelstillsynen har även påverkat övriga 

arbetsområden. 

Djurskyddstillsyn har skett i enlighet med upprättad 

plan. 

 

Övrigt 

Nämnden har lagt stora resurser på utredningen om 

samverkan mellan Åmåls och Säffles miljökontor. 

Utredningen har färdigställts under året. En 

kartläggning av kommunens fordonsanvändning har 

färdigställt under året. 

Miljöbokslutsarbete har ej skett enligt upprättad 

plan, ytterligare lokala miljömål (förutom inom 

energi- och klimatområdet) har inte upprättats. 

Arbete med miljöanpassade upphandlingsrutiner 

(kommunal upphandling) har ej skett enligt 

upprättad plan.  

 

Personalutveckling 

Medarbetar-/lönesamtal har hållits med samtliga 

anställda under 2006. 

 

APT-träffar har hållits vid 12 tillfällen under 2006. 

Nämndens personal har också deltagit i 

kvalitetsprojekt inom Fyrbodal i syfte att förstärka 

kompetensen. Detta projekt fortsätter 2007. 

Miljökontorets personal har också deltagit i den 

gemensamma friskvårdssatsningen som genomförts 

inom kultur- och serviceförvaltningen. 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

tkr 2006 2005

Intäkter 1 008 1 515

Kostnader -2 365 -2 948

Kapitaltjänstkostnader 0 0

Nettokostnader -1 357 -1 433

Kommunbidrag 1 427 1 414

Årets resultat          70 -19

Fördelning av kostnader

Personal

Material, 

bidrag, 

tjänster 

Kostnader
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Nettokostnader per 

verksamhet (kkr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Bygg- o Miljönämnd 136 159 139

Miljö och hälsoskydd, 

myndighetsutövning 1 180 1 208 1 211

Miljö, hälsa o 

hållbar utveckling 41 60 83

Summa 1 221 1 268 1 294

 

Ekonomi 

Nämndens budget för 2006 redovisar ett överskott 

till följd av att intäkterna varit större än vad som 

förväntades i budget. 

 

Viktiga händelser 

 Ny medarbetare påbörjade sin anställning.  

 Ny livsmedelslagstiftning (EU-förordningen 

trädde i kraft. 

 Nya taxor och avgifter i enighet med nya 

livsmedelslagstiftningen upprättades. 

 Bidrag för en så kallad Klimp-åtgärd erhölls 

från regeringen (miljögodkända vedpannor) 

 Beslut om så kallat LONA-bidrag (kommunalt 

naturvårdsarbete) för arbete med bildande av 

kommunalt naturreservat (Stora- och Lilla 

Bräcke) erhölls från Länsstyrelsen. 

 De geografiska avgränsningarna för skydds-

områden för de kommunala vattentäkterna 

färdigställdes under året. 

 Sanering av fastigheten Södergården 1:85 

fortsatte (”Hydro i Tösse”). 

 Radonprojekt riktat mot egna hem utfördes 

under året. 

 Kalkning och kalkningsupphandling har utförts 

enligt upprättat kalkningsprogram. 

 Inventeringen av kommunens fordonsanvänd-

ning färdigställdes.  

 Samverkansutredningen avseende Åmål och 

Säffle miljökontor färdigställdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtiden 

Nämnden bedömer att miljöfrågorna kommer att få 

ökad betydelse i framtiden samt att komplexiteten 

hos dessa frågor kommer att öka. 

 

Det är också nämndens uppfattning att de uppgifter 

som nämnden och miljökontoret förväntas hantera 

(både myndighetsstyrda frågor och övriga frågor) 

kommer att öka i framtiden. 

 

Detta bedöms ställa krav på ökade resurser  

och ett ökat kompetensbehov framgent. 

 

Det är nämndens ambition att verka för att stärka 

resurserna och kompetensbehovet framgent. 

Verktygen för att åstadkomma detta bedöms vara 

samverkan med andra kommuner samt en ökad 

avgiftsfinansiering av verksamheten. Under 2007 

avses diskussioner om sådan samverkan inom 

Dalsland samt mellan Åmål och Säffle föras vidare. 
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Ordförande: Gösta Nilsson (c) 

Förvaltningschef: Tommy Jingfors 

 

Kultur- och servicenämnden består av 7 ordinarie 

ledamöter och 7 ersättare. Arbetsutskottet består av  

presidiet samt en ledamot. Förvaltningschefen är  

föredragande. 

Kultur- och servicenämnden ansvarar för ett 

vittomspännande verksamhetsområde; 

 kultur-, turism- och fritidsverksamhet 

 kost- och städverksamhet 

 kommunalteknik – projektering och utredning, 

ansvar för gator, vägar och parkverksamhet 

samt mätning och GIS-verksamhet 

 vatten- och avloppsförsörjning 

 renhållning och deponiverksamhet 

 kommungemensamma inköp samt telefonväxel 

 samhällsplanering och samhällsutveckling. 

 

Från 1 januari 2006 ingår bygg- och miljö-

förvaltningen i kultur- och serviceförvaltningen. 

Bygg- och miljönämnden finns kvar som en 

renodlad myndighetsnämnd. 

Arbetet i kultur- och serviceförvaltningen är 

organiserat i elva ansvarsenheter, med ett kansli 

för övergripande ekonomi- och personalplanering 

samt samordning av uppdrag och ärendeberedning 

för nämnden. 

 

Måluppfyllelse 

Inom varje ansvarsenhet upprättas varje år en 

verksamhetsplan som harmonierar med de 

ekonomiska ramar nämnden förfogar över. I 

verksamhetsplanen beskriver varje enhet vad som 

är planerat under året och vad de ”ska göra för de 

pengar nämnden har anslagit”. Det klart viktigaste 

målet i hela förvaltningen 2006 har varit att anlägga 

ett nytt råvattenintag för tätortens ca 10 000 

invånare. Arbetet färdigställdes under hösten och 

fungerar alldeles utmärkt. 

 

Personalutveckling 

Under året har den friskvårdssatsning som startades 

under 2005 fortsatt och engagerat en stor del av 

förvaltningens anställda. Konceptet har bidragit till 

en friskare personal och motiverat till att pröva på 

olika aktiviteter. 

Kompetenshöjande utbildningar har genomförts vid 

enheterna, bl a har kostpersonalen genomgått en 

utbildning i vegetarisk matlagning. 

 

 

Inom städenheten deltog flertalet anställda i 

kompetensutveckling inom ett projekt Växtkraft 

Mål 3 med EU-finansiering. 

I regi av Kinnekullehälsan har ergonomiutbildning 

genomförts. 

All personal i förvaltningen fick möjlighet att 

lyssna till föreläsning ”Lust och motivation på 

jobbet” med Lou Rossling, vilket upplevdes mycket 

positivt. Även för administrativ personal har olika 

utbildningar genomförts under året. 

Arbetsledande personal, som tidigare inte deltagit i 

mellanchefsutbildningen, har genomgått denna i ett 

”uppsamlingsheat”. 

Sjukfrånvaro   

Friskvårdssatsningen har medfört att  sjukskriv-

ningstalen minskat under 2006. 

Det är dock omöjligt att fullt ut undvika 

sjukskrivningar inom framförallt kost- och städ-

verksamheten samt renhållning och gatuarbeten, där 

de traditionellt tunga arbetsmomenten finns. I sam-

verkan med Kinnekullehälsan och Försäkrings-

kassan arbetar vi kontinuerligt för att förkorta 

sjukskrivningar och få personalen tillbaka till 

arbetet.  

Vid en kontrollpunkt 2006-09-30 hade vi i för-

valtningen 3 långtidssjuka heltidsanställda, vid mot-

svarande tid 2005 var antalet 8 personer. 

 

Ekonomi 

Resultatet 2006 blev –1.998´. Anledningen till 

underskottet är främst den snörika vintern med både 

snö- och halkbekämpning. Vi hade ett  underskott 

på c:a 3 miljoner efter 3 mån , som senare minskat 

till c:a 2,5 milj. Dessutom har energipriserna varit  

högre än budgeterat, vilket också  påverkat resultat 

negativt.  Kostenheten och renhållningen har bidra-

git positivt till bokslutet. 

 

Viktiga händelser 

Kommunaltekniska verksamheter 

Målen har uppnåtts genom att; 

 ”inom driftbudgetens givna ramar utföra ett 

professionellt underhållsarbete på det 

kommunala vatten- och avloppsledningsnätet 

för att minimera driftstörningar samt att minska 

ovidkommande vatten i avloppsledningarna 

och att minska läckaget från 

vattenledningsnätet” 

 

Resultaträkning

tkr 2006 2005

Intäkter 118 696 108 235

Kostnader -150 505 -138 079

Kapitaltjänstkostnader -18 952 -17 655

Nettokostnader -50 761 -47 499

Kommunbidrag 48 763 46 586

Årets resultat          -1 998 -913

Fördelning av kostnader

Personal

Material, 

bidrag, 

tjänster

Kapitaltjänst- 

kostnader 
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 ”inom driftbudgetens givna ramar utföra ett 

professionellt underhållsarbete på det komm-

unala vägnätet för att förebygga och minska 

antal trafikolyckor och klagomål .” 

 I den planerade investeringsbudgeten har 

följande aktiviteter genomförts: 

       -  Kvarnholmen, gata mellan Kvarnholmen och  

          Hovslagaregatan 

       -  ombyggnad av Sofiagatan 

-  byte av plattor i centrum 

- flyttning av gång- och cykelväg vid Rösvallen 

-  GCM-väg vid Vetevägen, gångbro under E45 

       -  Waerngatan inkl va-ledningar 

       -  återställning av Edsgatan delen Skansvägen- 

          Nybrogatan, efter va-arbeten 

       -  återställning efter nytt råvattenintag 

-  renovering av va-ledningar Vetevägen  

-  Hamngatan, Rålinsgatan, S Ågatan 

Under året har 15 st snösvängar genomförts i Åmåls 

tätort och 21 st har genomförts på landsbygden. 

 

Vatten- och avloppsförsörjning 
Enheten har under året uppnått uppsatt målsättning 

genom att; 

 ”leverera ett rent och hälsosamt dricksvatten”   

- en låg frekvens av klagomål på det levererade 

vattnet visar detta 

 målet med att säkerställa dricksvattenkvaliteten 

för Åmåls tätort har under året uppfyllts genom 

processoptimering i vattenverket med anled-

ning av att det nya råvattenintaget tagits i bruk. 

Dessutom har arbeten med att finna alternativ 

till dagens fällningsteknik (sedimentering) i 

vattenverket påbörjats 

I Tösse samhälle har förekommit problem med 

järn/manganutfällning i dricksvattennätet. Install-

ation av ny driftutrustning/driftoptimering resul-

terade i god vattenkvalitet under senare delen av 

2006. 

 

Vid Åmåls avloppsreningsverk har arbetet med att 

konvertera luftningsbassängen till nikrifikation/ 

denitrifikationssteg startats. Konverteringen ber-

äknas vara färdig under sommaren 2007. 

 

Renhållning och deponiverksamhet  

Målet att införa nytt lönesystem, innebärande 

månadslön utan ackordssystem, genomfördes under 

året. 

För att ytterligare förbättra arbetsmiljön för ren- 

 

 

hållningsarbetarna har sopsäckar bytts till sopkärl. 

Ny entreprenör, med ny teknik för slamsugning av 

enskilda brunnar, utsågs för 2006. 

I övrigt har målen för 2006 uppnåtts. 

 

Östby miljöstation 

Gasstationen har varit i drift hela året. 

Under hösten inköptes en generator för elprod-

uktion. Förberedelser för sluttäckning har utförts 

under året. 

I övrigt har målen för 2006 uppnåtts. 

Kultur-, turism och fritidsverksamhet  

Fritidsverksamheten vid Ungdomshuset har varit 

framgångsrik, även om besöksantalet minskat något 

jämfört med föregående år. 

Ungdomshuset utsågs av Fritidsforum att vara 

ungdomsambassad för Fritidsforum, ett uppdrag 

som räcker fram till maj 2008. Utbildning av per-

sonalen och några ungdomar har skett i projektet, 

vilket bl a medförde byggande av en s k kamrat-

bana vid Hanebol. 

Tjejverket och Musikhuset har fortsatt sin verk-

samhet. Musikarrangemang med levande musik har 

utökats med fler besökare i alla åldrar. 

 

Kulturhuset har, trots långtidssjukskrivningar och 

personalbyten, erbjudit den servicenivå som angetts 

i verksamhetsplanen, dock har utlåningen på 

biblioteket fortsatt gå ner även detta år. 

Kulturhuset hade, för första gången, lördagsöppet 

under sommaren, vilket infördes som svar på 

önskemål i besöksenkät. 

 Programverksamhet 

Kulturhuset genomförde en mycket uppskattad 

långhelg med olika kulturaktiviteter i 

november, med ca 2 000 besökare. 

 Biblioteket 

Bibliotekets personal har under året arbetat 

fram en biblioteksplan, vilken antagits av 

nämnden. Bibliotekets hemsida har utökats 

med ett flertal funktioner. Den är nu mer 

interaktiv och e-böcker finns också att låna.  

 

Informationsträffar för olika målgrupper om de 

digitala tjänsterna har genomförts liksom 

biblioteksprojekt med riktad databasservice till 

kommunledningar och företag från biblioteken 

i Åmål och Säffle. Boktransporter finns mellan 

Åmåls och Säffles bibliotek och respektive  

Nettokostnader per 

ansvar (kkr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Nettokostnader per 

ansvar (kkr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Kultur o Servicenämnd 218 240 244 Gator o Förråd 17 342 14 845 15 370

Kansli/Adm 7 643 7 525 6 379 Vatten o Avlopp -151 -22 -54

Renhållning -257 -17 -91 Kostenheten 474 868 1 263

Städenheten -82 -65 -1 Camping,Motion,

Kultur o Bibliotek 5 887 5 854 5 307 Rekreation 6 631 6 451 6 691

Park o Idrott 10 822 10 645 9 984 Huset 2 303 2 454 2 407

Östby -69 -15 0
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biblioteks lånekort används gemensamt för 

inskrivning av låntagare.  

Barnbibliotekarien deltar i familjecentralens 

verksamhet. 

 

Barn och ungdomar från Åmål har deltagit i 

Fyrbodals Filmläger, Popkollo för tjejer, 

Skrivarläger och Dansläger. Åmåls bibliotek 

anordnade skrivarläger för 13-16 åringar samt 

att ytterligare en nyhet var Sommarläseklubben 

för barn 10-13 år. Mellan 500 och 600 barn 

deltog i det nationella läsfrämjarprojektet 

Bokjuryn, som avslutades med vårfest i 

biblioteket. Bibliotekets sociala verksamhet har 

under våren startat regelbundna träffar för 

talbokslåntagarna och skickar regelbundet ut 

nyhetsbrev till bokombuden inom äldre-

omsorgen. Biblioteket har även fått rättighet att 

bränna ner talböcker on line. 

 

 Arkivet 

Ca 60 leveranser av arkivmaterial har 

kommit in till kommunarkivet och för-

tecknats, en del helt nya arkivbildare sär-

skilt på föreningssidan. I mars över-

lämnade fotograf Henry Stake hela sin 

negativsamling om ca 95 000 negativ till 

kommunarkivet. 

Med årets gallringstur gick 1 340 kg gall-

ringsbara handlingar till förbrännings-

anläggningen i Karlstad. Skolklasser har 

även besökt arkivet under året. Ordinarie 

arkivarien har varit friårsledig sista halvan 

av 2006, då en arbetslös arkivarie fick 

möjlighet att arbeta. 

Arkivens Dag ingick i Kulturhelgen och en 

utställning fanns under dagen i kosthallen. 

Årets tema var ”Mat och dryck”. 

 Konsthallen 

Konsthallen har haft 13 utställningar (8 

konst, 2 kulturhistoriska, 1 foto och 2 

elevutställningar) och 3 soppkonserter. 

Under året har ett närmare samarbete med 

Konstbild 82 etablerats, så att utställande 

konstnärer kan komma i åtnjutande av den 

statliga visningsersättning, som distribu-

eras via konstföreningsrörelsen. 

Turism 

Inom turistverksamheten har ett antal mål uppnåtts; 

2006 var ett mycket bra turistår för Åmåls 

kommun.  

Redan under inledningen av året strömmade 

skidintresserade till Åmåls Skicenter, 10 000 lift-

kort såldes under säsongen. Väl preparerade skid-

spår erbjöds längdskidåkarna på bl a Hanebols 

Friluftscenter.  

Turistbyråverksamheten  har under vintersäsongen 

varit förlagt till Örnäs Camping. Under juli-augusti 

hade Turistbyrån 10 608 besökare, vilket var 

rekord. Turistbyrån ansvarade för Gästhamnen och  

 

 

även här ökade besöksantalet. Båtplatsavgift för 

705 båtar löstes under säsongen.  

Åmåls kommun har varit representerad vid sex 

större turistmässor samt att kommunens medverkan 

i SusSET-projektet inneburit deltagande vid 

konferenser i bl a Grekland och Skottland.  

 

Under hösten 2006 ökade beläggningen på Örnäs 

Fiskecamp påtagligt. Ett idogt marknads-

föringsarbete under många år har gett resultatet att 

trollingfiskare hittar till Åmål och spenderar 

pengar, till glädje för boenden, butiker och övrig 

besöksnäring. 

Fiskecampen har varit utgångspunkt för det årliga 

evenemanget Fiskehälja och även för en fiske-

tävling, arrangerad av utomstående. 

Put-and-take fisket vid Ängebytjärnet, har bedrivits 

från Kristi Himmelfärdsdag till början av oktober. 

Området runt tjärnet har rensats från sly, brygg-

beståndet är nu i behov av upprustning.  

1 500 kg regnbåge har satts i under säsongen. 

En förstudie avseende eventuell inplantering av 

flodkräfta i Åmålsån har genomförts och planer 

finns för en fortsättning av projektet. 

 

Service/Inköp  

Nytt inköpsavtal har tecknats för städmaterial. 

 

Kost- och städverksamhet  
En förändring av ledningsorganisationen har ge-

nomförts, från november 2006 finns enhetschef vid 

både kost- och städenheten. 

Under 2006 har en inbesparing skett genom att 

Solsätershemmets kök stängts på helger och s k 

röda dagar. Matlagningen överflyttades i stället till 

Åmålsgårdens kök. Åmålsgårdens kök är dock i 

stort behov av ökat utrymme för varumottagning. 

Kostenheten har fått nya direktiv för egentillsyn 

med utökade krav avseende egenkontrollprogram. 

 

Samarbetet med övriga Dalslandskommuner och 

Säffle kommun har pågått under året, bl a avseende 

upphandlingsunderlag för livsmedel och gemensam 

matsedel inom äldreomsorg och skola. 

 

Inom städverksamheten har avstämning om städ-

ningen skett med bl a skolornas rektorer, en viss 

utökning av verksamheten har skett genom att nya 

städområden tillförts. 

Under maj månad startade en kompetensutveckling 

i EU-projektet Växtkraft Mål 3, med deltagande av 

större delen av städpersonalen. 

Nätverkssamarbete med Säffle kommun fortsätter. 

 

Plan- och byggverksamhet   
Samarbetet med utbyte/köp av tjänster mellan 

Säffle och Åmåls kommuner inom plan.- och bygg-

verksamheten har fortsatt under 2006. 

225 st bygglov har beviljats, varav 6 st villor/-

fritidshus. 
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3 st vindkraftverk planeras samt att ett flerbostads-

hus projekteras. 

10 st skyddsrumsbesiktningar har utförts. 

Av större byggnationer kan nämnas ombyggnad av 

Gamla Bryggeriet till Nilfisk utvecklingsavdelning 

samt nybyggnad av Olofsgatans serviceboende, 6 

lägenheter. 

 

Kansliet svarar för de administrativa rutinerna för 

bygg- och miljönämnden och nämndens bered-

ningsorgan. Nämnden har haft 13 och berednings-

organet 6 sammanträden. 

 

Övriga områden som är placerade under admi-

nistrationen är bl a beredning av förköpsärenden, 

debiteringsunderlag och diarieföring 

Fortsatt implementering av centralt framtagna PA-

koncept har skett samt att det systematiska arbets-

miljöarbetet har bedrivits inom enheternas verk-

samheter. 

 

Framtiden 

Under senare delen av 2006 startade ett 

visionsarbete, ”Åmål 2015”. Kommunledningen 

initierade ett arbete med att forma Åmål i fram-

tiden. Arbetet är en naturlig del i vårt översikts-

arbete. Under devisen att satsa i fyra dimensioner; 

 strategiskt bygga ett varumärke för 

attraktion och uppmärksamhet 

 genomföra beslut för hållbar utveckling i 

alla dimensioner 

 leverera en daglig service som överträffar 

förväntningarna 

 utveckla ett ledarskap som förmår att leva i 

visionen, inte bara prata om den, samt 

kliva ur ”komfortzonen” och ta risker. 

I ett första skede har vi producerat en kartbild över 

vår kommun, där vi markerat 30 intressanta 

utvecklingsprojekt. Gemensamt för dem alla är att 

vi följer kommunens vattenvägar. 

Arbetet ska kommuniceras med våra invånare på 

föreningsmöten, på byalagsmöten i  

 

 

näringslivssammanhang, i media och på kommun-

ens hemsida. Under resans gång kommer kartbilden 

sannolikt att förändras och innan året är  

slut kommer ett samråd av den nya översiktsplanen 

att presenteras. 

 

I övrigt händer en mångfald olika händelser inom 

samhällsplaneringen. Höganäsområdet är på väg att  

bebyggas. Företagsetableringar sker både på 

industriområdet och i anslutning till rondellen. En 

viss omflyttning av butiker kommer att ske i stads-

kärnan. F d Ahlmarkstomten, numera Båt- och 

seglingscenter, kommer att säkerställas för marin 

verksamhet, där Segelsällskapet Åmålsviken kan 

utveckla sin föreningsverksamhet. 

 

Sammantaget ställer detta krav på vår förvaltning 

att snabbt och korrekt behandla, projektera och 

verkställa i takt med de politiska beslut som fattas. 

 

Föreningslivet är samhällets stora demokratibärare. 

I Åmål har vi förmånen att ha ett föreningsliv för 

alla smakriktningar. Kommunens roll är att under-

lätta, stödja och stimulera föreningarna och deras 

ideellt arbetande ledare och funktionärer, så att vi 

kan behålla och utveckla det rika föreningsliv vi 

har. 

 

Byalagen i kommunen är mycket aktiva och be-

driver utvecklingsarbete inom såväl besöksnäring 

som fritidsbebyggelse. Arbetet kommer att resultera 

i ett antal spännande förslag under 2007. 

 

Organisatoriskt har kultur- och servicenämnden, 

som beskrivits i inledningen, ett vittomspännande 

verksamhetsområde. I slutet av året fattades beslut 

om att göra nya nämndstrukturer. En samhälls-

byggnadsnämnd och en kulturnämnd bildas fr o m 1 

januari 2007. Skillnaden jämfört med tidigare är att 

en separat kulturnämnd hanterar kulturfrågor, 

bibliotek, konsthall och arkiv samt kulturskolan. 

 

Nettokostnader per 

verksamhet (kkr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Kostnader per 

kommuninnevånare(kr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Föreningsbidrag 1 515 1 606 1 565 Föreningsbidrag 119 126 123

Bibliotek 4 514 4 361 3 986 Bibliotek 355 343 313

Turistbyrå 158 114 235 Turistbyrå 12 9 18

Kostverksamhet 16 640 16 224 15 180 Kostverksamhet 1 308 1 276 1 192

Städning 11 591 10 614 10 491 Städning 911 835 816

Beläggn.underhåll, vägar 839 645 2 473 Beläggningsunderhåll, vägar 66 50 194

Drift gatljus 2 458 2 231 2 113 Drift gatljus 193 175 166

Idrottsanläggningar,hallar 1 722 1 539 1 725 Idrottsanläggningar,hallar 135 121 135

Ishallen 2 065 2 141 1 975 Ishallen 162 168 155

Simhallen 2 911 2 622 2 381 Simhallen 229 206 187

Örnäs Camping -3 0 414 Örnäs Camping 0 0 33

Idrottsplatser, utomhus 1 607 1 683 1 406 Idrottsplatser, utomhus 126 132 110

Summa 46 017 43 780 43 944 3 616 3 441 3 442
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Ordförande: Kjell Kaså (c) 

tf. Förvaltningschef: Svante Melander 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsom-

råden utgörs av förskola, grundskola, gymnasie-

skola och vuxenutbildning samt musikskola. Detta 

sker inom sex ansvarsenheter inkl. Resurscentrum 

som har ett övergripande ansvar för insatser för 

barn/elever i behov av särskilt stöd. Dessutom finns 

barn- och utbildningsförvaltningens stab bestående 

av förvaltningskontor och IT-avdelning. 

 

Måluppfyllelse och viktiga händelser under året 

 

Utvecklingsarbete 

Barn- och utbildningsnämndens (BUN) sektorsmål 

för mandatperioden har i hög grad genomsyrat 

utvecklingsarbetet inom de olika verksamheterna. 

 

Arbetet för att nå målen måste dock ses i ett längre 

och vidare perspektiv, varför det är svårt att peka på 

specifika resultat för varje enskilt målområde.  

  

Vägen till att nå målen kan för 2006 sammanfattas 

enligt följande: 

 

Elevers arbetsmiljö och inflytande 

Människors attityder, kunskaper och värderingar 

spelar en väsentlig roll för resultatet. Det är därför 

viktigt att både personal, elever och föräldrar 

involveras i skolans utvecklingsarbete. Detta sker i 

allt högre grad på de olika förskolorna och skolorna 

i kommunen. 

Under 2006 har fokus legat på att sätta den enskilde 

eleven i centrum, både beträffande delaktighet, 

inflytande och individuell kunskapsutveckling. 

Därför har utvecklingsarbetet till stor del handlat 

om att hitta former för att varje elev, utifrån nation-

ella och kommunala mål och utifrån sin egen för-

måga, skall ges förutsättningar så att hon/han skall 

kunna utvecklas på ett så stimulerande och positivt 

sätt som möjligt. 

Detta har bl.a. skett genom att: 

- man inom hela grundskolan infört IUP 

(individuella utvecklingsplaner) där varje 

elevs utveckling systematiskt dokumenteras 

och följs upp 
 

- ett underlag för införandet av ett webbaserat 

kvalitetssäkringssystem arbetats fram 

- Åmål och Säffle, sedan 2006-02-01, har en 

gemensam Elevombudsman anställd 
 

- förvaltningen aktivt arbetat för att hitta en 

röd tråd i arbetet med matematik- och 

svenskundervisningen från förskola till 

gymnasium (lokala kursplaner) 
 

- varje elevs läsutveckling följts upp genom 

LUS (läsutvecklingsschema)  
  

- värdegrundsfrågorna genomsyrat arbetet 

inom samtliga verksamheter. Klassråd/ 

programråd och elevråd har varit viktiga 

forum för detta. Både personal, elever och 

föräldrar är idag involverade i värdegrunds-

arbetet. 

 

För sjunde året i följd genomfördes en 

undersökning av barns/elevers och föräldrars trivsel 

och delaktighet i förskolan/skolan. Resultatet visar 

generellt på höga värden och en klar förbättring i 

förhållande till föregående år kan utläsas inom vissa 

områden. På enheterna har resultatet följts upp på 

verksamhetsråd, klassråd, elevråd, föräldramöten 

och arbetsplatsträffar. Resultaten har legat till grund 

för skolornas utvecklingsarbete. 

 

Elevombudsmannen har under sitt första år arbetat 

för att hitta former för att göra sig känd bland 

barn/elever, föräldrar och personal. Detta har bl.a. 

skett genom skolbesök, brev till alla föräldrar, en 

egen hemsida och anslag på varje skola. Elev-

ombudsmannen har deltagit i elevråd/verk-

samhetsråd/ personalkonferenser och föräldra-

möten. 

Arbetet med att ta fram en gemensam 

”elevdemokratiplan” påbörjades under hösten. 

 

Ledning och styrning 

Med anledning av mandatperiodens slut, genom-

förde BUN en utvärdering av de kommunala 

sektorsmålen, då också en generell måldiskussion 

fördes. Underlag till nytt kommunalt mål för 

mandatperioden arbetades fram. Detta förslag 

kommer att överlämnas till den nya nämnden att 

fatta beslut om i början av 2007. 

 

I augusti slutade förvaltningschefen för barn och  
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utbildning. Detta innebar att en tf förvaltningschef 

anställdes i avvaktan på beslut om hur kommande 

nämnd- och förvaltningsorganisation ska utformas. 

 

Kulturskola 

Enligt projektdirektiv fortskrider arbetet med att 

bredda det befintliga verksamhetsinnehållet inom 

Musikskolan mot att bilda en Kulturskola. Förutom 

musik kommer även andra kulturverksamheter att 

ingå, såsom bild, dans, drama, rytmik, m.m.  

 

Gymnasieskolans utveckling 

Skolledningen har under året samverkat med 

berörda kommuner i enlighet med upprättat 

samverkansavtal för VärmDal gymnasieregion. 

För att öka möjligheterna att bevara och öka 

attraktionskraften för elever i regionen har ett 

intensivt utredningsarbete pågått för ett samgående 

mellan Säffles och Åmåls gymnasieskolor i ett 

kommunalförbund. Politiska beslut under hösten 

utmynnade i att ett Kommunalförbund skall bildas, 

men utan att man ännu kommit fram till någon 

programfördelning. 

   

Den föreslagna gymnasiereformen GY-07, som 

skulle gälla from läsåret 07/08, drogs tillbaka av 

den nya regeringen. Detta kan komma att påverka 

utformningen av det nya kommunalförbundet för 

gymnasieskolorna i Åmål och Säffle. 

 

Vuxnas lärande 

Arbetet med att utveckla samarbetet med interna 

och externa aktörer har varit ett prioriterat område 

inom vuxenutbildningen. Detta har ökat kvaliteten 

och möjligheterna att tillmötesgå de studerandes 

behov.  

Stöd för vuxnas lärande på den grundläggande 

nivån har till största delen riktats till invandrare. 

Stöd för vuxnas lärande på gymnasial nivå har varit 

något större än de ramar som staten angivit. 

Högskolan på hemmaplan har förutom hela utbild-

ningsprogram, t ex lärar-, polis- och sjuksköt-

erskeprogrammen, även ett antal kurser på halv- 

eller kvartsfart. 

 

Utbildningsinspektion 

Skolverket genomför, på regeringens uppdrag, ut-

bildningsinspektioner i samtliga landets kommuner. 

Under 2006 blev Åmåls kommun, tillsammans med 

39 andra kommuner, inspekterade. Syftet med in-

spektionen var att bedöma hur verksamheterna 

arbetar i riktning mot de nationella målen och att 

kontrollera att nationella krav i skolförfattningarna 

följs. 

Under besöken i höstas besökte inspektörerna alla 

skolor i kommunen samt träffade skolledning och 

representanter för lärare, föräldrar, elever, politiker 

och fackförbund. 

Resultaten från besöken kommer att utmynna i 

rapporter för varje skola och för kommunen, där 

Skolverket lyfter fram såväl starka som svaga sidor.  

Besöken har, av de flesta, upplevts som positiva 

och ses som en viktig del i den lokala utvecklings-

processen. 

Rapporterna kommer att redovisas under april 

månad 2007. 

 

Styrning och kontroll av grundskolan 

På uppdrag av kommunens revisorer genomförde 

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

under 2006 en granskning av grundskolan i Åmåls 

kommun. 

 

Undersökningen utmynnade i en rapport där man 

lyfter fram styrkor och svagheter inom 

organisationen. Rapporten kommer att ligga till 

grund för den fortsatta utvecklingen av grundskolan 

i kommunen. 

 

Prestationer 

Antal barn och elever framgår av faktarutorna och 

utgör genomsnitt för vår- samt hösttermin.  

 

Antal barn inom kommunal förskola har ökat 

under 2006 medan barn i familjedaghem har 

minskat.  

Personaltätheten, beskriven som antal barn per 

personal, är oförändrad för förskola medan den för 

familjedaghem har ökat.  

 

 

 
Nettokostnader per 

verksamhet (kkr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Kostnader per barn/elev 

(kr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Förskoleverksamhet 45 702 44 878 43 776 Förskola 63 990 63 290 63 240

Grundskoleverksamhet 121 825 120 376 122 152 Grundskola 38 350 38 540 37 890

Gymnasieskola 54 581 56 171 49 365 Gymnasieskola 44 530 44 420 43 270

Vuxenutbildning 8 200 7 899 7 364

Musikskola 3 575 3 499 3 508

Övrigt -98 812 313

Summa 233 785 233 635 226 478 *) Direkta verksamhetskostnader

PRODUKTIONSKOSTNAD *)



BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 34 

Riktat statsbidrag till förskolan har erhållits. 

Bidraget under 2006 uppgick till 2 mkr och 

motsvarar ca 6 årsanställda. Vid uppföljning av 

antal barn och personal under hösten har 

personaltätheten ökat, vilket är en förutsättning för 

att få behålla statsbidraget. 

 

Inom grundskolan fortsätter antal elever att 

minska. Personaltätheten beskrivs som antal lärare 

per 100 elever och har minskat från 8,3 till 8,1.  

 

Antal elever på Karlbergsgymnasiet har minskat 

både jämfört med budget och föregående år. 42 % 

av eleverna kommer från andra kommuner, 295 st. 

Detta är en minskning jämfört med 2005.  

Antal elever till andra kommuner/skolor har ökat 

jämfört med 2005, men inte i den omfattning som 

budgeterats. Antal gymnasieelever som är folk-

bokförda i Åmål kommun har ökat under ett flertal 

år och beräknas minska under 2008. 

 

Personalutveckling 

Barn och utbildning har under 2006 bland annat 

arbetat med följande utvecklingsområden inom 

personal och organisation: 

 

- Arbete med implementering av kommunens nya 

policy för rehabilitering av anställda  
 

- Fortsatt uppföljning av hur förvaltningens 

SAM-instruktioner tillämpas 
 

- Uppföljning och åtgärder avseende resultatet av 

2005 års arbetsklimatundersökning 
 

- Skapa förutsättningar för ett praktiskt 

pedagogiskt ledarskap för rektorer/chefer och 

införande av grupputvecklingssamtalPåbörjat 

arbete med åtgärdsplanering avseende 

Arbetsmiljöverkets påpekade brister vid in-

spektionsbesök 
-  

- Inledande kartläggning av bullernivåer inom 

olika typer av verksamhetslokaler som t ex 

förskoleavdelningar och idrottshallar m.fl. 
 

- Inledande arbete med förankring av kommunens 

samverkanssystem FAS 05 
 

- Framtagande av rutiner för samverkan/ 

förhandling på förvaltningscentral nivå 
 

- Uppföljning av rutiner för samverkan av bl.a. 

nämndärenden 

 

Dessutom har kommunens/PAM-gruppens arbets-

miljöpris 2005 tilldelats bl.a. Åsens förskola för att 

denna arbetsplats har lyft fram de gemensamma 

aktiviteternas betydelse för trivsel och sammanhåll-

ning. 
 

Vidare har följande personalutveckling skett inom 

förvaltningen: 
 

- Påbörjad diskussion kring policy för frisk-

vårdstimme 

 

- Planering och förberedelser för sammanslagning 

av Åmåls och Säffles gymnasieskolor och 

bildande av särskilt kommunalförbund 
 

- Fortsatt utvecklingsarbete kring lednings-

organisation för förskole- och grundskole-

verksamheten. Förlängda tidsbegränsade placer-

ingar för respektive rektor/enhetschef med 

utvärdering om tre år  
 

- Successiv ökning av antalet tjänster som 

förskollärare i förhållande till antalet tjänster 

som barnskötare utifrån barn- och utbildnings-

nämndens sektorsmål 
 

- Avstamp för översyn under 2007 av rektors 

uppdrag med fokus på pedagogiskt ledarskap 
 

- Startande och utveckling av vikariepool inom 

förskoleverksamheten 
 

- Framtagande av förtydligande anvisningar för 

ledigförklarande av tjänster som komplement 

till kommunens rekryteringsprocess 
 

- Påbörjat arbete med internkontrollplan  
 

- Arbete med förvaltningens hemsida riktad till 

bl.a. förvaltningens egen personal 
 

- Generella/övergripande kompetensutvecklings-

insatser, som genomförts, är t.ex. följande: 

 Förvaltningens SAM-dag, tema rehabilit-

eringsprocessen. 

 

 

Faktaruta 

förskoleverksamhet

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Faktaruta 

grundskoleverksamhet

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

ANTAL BARN ANTAL ELEVER

Förskola (kommunal) 441 396 407
Förskoleklass och 

grundskola *) 1 505 1 517 1 572

Familjedaghem 82 103 99 Fritidshem 385 380 368

PERSONALTÄTHET *) PERSONALTÄTHET

Förskola (kommunal) 5,6 5,6 5,3
Förskoleklass och 

grundskola **) 8,1 8,4 8,3

Familjedaghem 4,6 5,2 4,9 Fritidshem *) 12,7 14,3 12,2

*) Antal barn per personal     **) Antal lärare per 100 elever
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 Grund-/introduktionsutb. för arbetsplats-

ombud 

 Personalredogörarträffar 

 Central information för nyanställda 
 

- Fortsatt hälsoprojekt, i samarbete med Kinne-

kullehälsan, för personal inom förskole- och 

grundskoleenheten under året  

 

Ekonomi 

2006 års nettokostnader för barn- och utbild-

ningsnämnden uppgick till 233,8 mkr, vilket är en  

ökning med 7,3 mkr, 3,2 %. 1,5 mkr av ökningen  

hänföres till statsbidrag för personalförstärkningar,  

dels beroende på att personalförstärkningar gjorts  

under läsåret 2005/2006 enligt plan och dels 

beroende på att delar av det riktade bidraget har 

överförts till kommunens generella statsbidrag. 2,9 

mkr av nettokostnadsökningen hänföres till inter-

kommunala kostnader gymnasieskola. 
 

2006 års underskott jämfört med budget uppgick till 

-150 tkr.  

Förskoleenheten redovisar ett underskott på -0,8 

mkr med anledning av ökad efterfrågan.  

Antal elever på Kristinedal har minskat under 2006 

och underskottet uppgår till -1,3 mkr.  Kristinedal 

är ett behandlingshem som tar emot elever från 

andra kommuner. Skolan bedrivs i kommunal regi.  

Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse, 

främst beroende på att interkommunal ersättning för 

elever som väljer andra kommuner/skolor har 

minskat, 2,4 mkr. 
 

I faktarutan ”Kostnader per barn/elev” framgår 

produktionskostnad/direkta verksamhetskostnader 

per barn/elev. De direkta verksamhetskostnaderna 

motsvaras av kostnader för lärare och  

barnomsorgspersonal inklusive vikariekostnader.  

 

Nyckeltalen utvisar inte några anmärkningsvärda 

avvikelser, varken jämfört med budget eller föregå-

ende år. 

 

Som hjälpmedel i det ekonomiska prognosarbetet 

följs personalbudgeten upp. Personalbudget i antal 

årsanställda har överskridits. Bl.a. beroende på ökat 

statsbidrag till vuxenutbildningen, ökad efterfrågan 

på förskoleverksamhet samt ökat behov inom 

grundskolan och fler klasser än budgeterat.  

 
Utsikter för framtiden 

Förändringarnas tid har kommit. En gymnasie-

nämnd har bildats och all vuxenutbildning har 

flyttats till annan förvaltning, liksom Kulturskolan.  

En förändrad skolpolitik står för dörren. Vår nya 

regering har aviserat vissa förändringar och 

tyngdpunktsförskjutningar. Skolverket har utfört en 

inspektion av Åmåls skolor som ska avrapporteras 

under våren.  

 

Internt pågår ett arbete i syfte att verkställa ett 

konsekvent pedagogiskt ledarskap. Dessutom pågår 

ett antal utredningar om hur verksamheterna ska 

vara organiserade i framtiden. 

 

Genom ett tydligt pedagogiskt ledarskap och ett 

gemensamt arbete med att implementera och 

förändra, rätta till och förbättra, ska verksamheten i 

Åmåls skolor bli ännu bättre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaruta gymnasieskola Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Personalbudget-

uppföljning

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

ANTAL ELEVER Verksamhetspersonal

Karlbergsgymnasiet 700 708 718 Förskoleverksamhet 97 96 94

Grundskoleverksamhet 175 170 179

PERSONALTÄTHET *) 9,9 9,4 9,4 Gymnasieskola 73 71 72

Resurscentrum 24 24 24

INTERKOMMUNALA ELEVER Vuxenutbildning 15 11 12

Från andra kommuner 295 296 319 Musikskola 5 6 5

I andra kommuner/skolor 167 190 141 Övrig personal 10 10 10

HEMKOMMUN 572 602 540 Administrativ personal 47 46 48

*) Antal lärare per 100 elever Summa 446 434 444
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Ordförande: Anne Sörqvist (c ) 

Förvaltningschef: Gunilla Bexelius 

 

Vård- och omsorgsnämnden svarar för kommunens 

socialtjänst och bedrivs huvudsakligen inom 

följande verksamhetsområden: äldre- och han-

dikappomsorg, LSS/LASS, individ- och familj-

eomsorg (inkl. psykiatri och kommunens flykting-

mottagning och arbetslivsenhet), samt vård- och 

omsorgsförvaltningens gemensamma administra-

tion och övriga verksamheter.  

 

Målformulering 

Det övergripande målet för hela vård- och 

omsorgsförvaltningen är ett tydligt fokus på kunden 

och att bygga system för aktiv kundmedverkan. 

Ordet ”kund” skall ses som ett förhållningssätt i den 

mening att tjänst som utförs skall fylla det 

efterfrågade behovet. Rättsäkerheten för den 

enskilde är central och det är viktigt att den 

enskildes rättigheter är tydliga i alla led i vår 

verksamhet. Den enskildes aktiva medverkan vid 

planering och utförande av insatser skall vara 

självklar för varje handläggare.   

 

”Den goda arbetsplatsen” med ökad synlighet och 

delaktighet för personalen är en ständigt pågående 

process. I vissa personalgrupper har arbetet kommit 

längre än i andra.  

 

Personalutveckling 

 Arbetsplatserna har arbetat mot de uppsatta 

arbetsmiljömålen som varit  

 

”Skapa gemensamma värdegrunder, ”Öka 

brukarinflytandet”, ”Utarbeta servicedeklara-

tioner, ”Arbeta med bemötande och förhåll-

ningssätt” samt ”Utarbeta metoder för syn-

punktshantering”. Målen är satta för perioden 

2006-2008 och sammanfaller med arbetet i 

Kompetensstegen. Uppföljning av arbetet sker 

på den årliga ARBETSMILJÖ -dagen som 

infaller under våren 2007.  

 

 En översyn av förvaltningens instruktioner för 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM-

instruktioner) har genomförts. 

 

 

 

 

 

 Förvaltningen har sedan ett antal år tillbaka en 

inarbetad organisation för samverkan mellan 

arbetsgivare och fackliga organisationer/anställda. 

Förvaltningens SAM-instruktioner har lagts ut på 

intranät. 

 

 Förvaltningen har under 2006 arbetet mycket 

med kompetensstegen. Kompetensstegen är en 

utbildning i ”medarbetarskapet” och omfattar 

bl a gemensam värdegrund, bemötande/ för-

hållningssätt, kundfokus, karriärvägar inom 

vården och synpunktshantering. 

 

 Arbetet med datoriseringen pågår. Dataombud 

har utbildats och det finns en plan för att kunna 

tillgodose personalens behov av att hämta 

aktuell information, uppgifter och blanketter 

från kommunens intranät och internet.  

 

Ekonomi 

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett positivt 

resultat för år 2006 på totalt 2.050 tkr. De 

verksamheter som ingår i äldre- och handikapp-

omsorgsblocket uppvisar ett positivt resultat på 

totalt 1.718 tkr. Det beror huvudsakligen på att 

personalkostnaderna blev 1.055 tkr lägre än vad 

som budgeterades för år 2006 och en viktigt an-

ledning till detta är en minskad sjukfrånvaro. Andra 

större överskott har t ex varit kontona för jämkning 

av kommunala avgifter och ytterligare medel som 

tillsammans har gett ett överskott på 596 tkr. Dessa 

konton har till uppgift att säkerställa en skälig 

levnadsnivå för äldre men i takt med att den 

ekonomiska situationen förbättras för många äldre 

så uppstår dessa överskott. 

 

När det gäller verksamheterna inom LSS/LASS-

blocket så uppvisas ett överskridande av budget 

med 666 tkr. Verksamheten personliga assistenter 

uppvisar ett negativt resultat på totalt 2.543 tkr, 

huvudsakligen på grund av de intäkter som fås från 

Försäkringskassan inte räcker för att bedriva den 

verksamhet som krävs. Gruppbostäderna uppvisar 

ett positivt resultat på 2.831 tkr. En orsak till detta 

stora överskott beror på att den nya gruppbostaden 

Esplanaden budgeterades för helårsdrift men kom 

inte inte i drift förrän i augusti. 

 

Resultaträkning

tkr 2006 2005

Intäkter 49 232 47 933

Kostnader -262 260 -249 862

Kapitaltjänstkostnader -1 697 -1 451

Nettokostnader -214 725 -203 380

Kommunbidrag 216 785 209 501

Årets resultat          2 060 6 121

Fördelning av kostnader

Personal

Lokal-

kostnader

Övriga 

Kostnader
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 Avlastningsboendet för barn och ungdomar inom 

LSS uppvisade ett stort överskridande med 1.483 

tkr, huvudsakligen beroende på att intäkterna från 

andra kommuner minskat kraftigt.  

 

Inom individ- och familjeomsorgens verksamheter 

(inkl. psykiatri och kommunens arbetslivsenhet och 

flyktingmottagning) uppvisas ett totalt positivt 

resultat på 598 tkr. Överskottet härrör sig 

huvudsakligen till kommunens arbetslivsenhet som 

totalt uppvisar ett överskott på 847 tkr och beror till 

stor del på att enheten har fått in betydligt mer in i 

intäkter från AMS och andra bidragsgivare än vad 

som budgeterades för år 2006. Inom övriga 

verksamheter inom individ- och familjeomsorgen 

så kan det nämnas att kostnaderna för insatser till 

vuxna överskridit budgeten med 726 tkr medan 

insatser till barn och ungdom istället uppvisar ett 

överskott på 501 tkr.  

 

För övriga verksamheter inom vård- och omsorgs-

nämnden kan nämnas att färdtjänsten och riksfärd-

tjänsten uppvisar ett positivt resultat på 497 tkr.  

 

Viktiga händelser 

IFO har gjort en omfattande omorganisation och 

koncentrerat resurserna kring barn, vuxna och miss-

bruk och skapat ”en väg in” för den enskilde. 

Organisationen har finslipats under året. 

 

År 2006 har varit ungdomarnas år inom IFO.  

Via lärlingsprojketet har 199 ungdomar har passerat 

genom ungdomsenheten varav 76 har varit in-

skrivna under längre period och resten har snabbt 

kommit ut på praktikplatser i nära samverkan med 

Näringslivet och försäkringskassan 

 

Ett internationellt metodutvecklingsprojekt som 

syftar till att förbereda ungdomar för arbetslivet har 

skett i samverkan med Norge, Tjeckien, Slovenien 

Bulgarien och Skottland. 

 

Dramaprojekt Fucking Åmål är ett samarbete 

mellan ungdomar som inte går i skolan och ung-

domar på Karlbergskolan.   

 

Vårdkedjeprojektet riktar sig till unga missbrukare 

i samverkan med ungdomsmottagningen  

  

 

 

2 heltidstjänster fördelades till problemen kring 

vissa ungdomar på Kristinebergsskolan då detta 

blev synligt. Under hösten har också ett handlings-

program utarbetats i förbyggande syfte. 

  

Åmålsgården var färdig för inflyttning i maj 2006 

och därmed är alla särskilda bostäder inom äldre-

omsorgen moderna och funktionella. 

 

Antalet permanenta boendeplatser motsvarar i stort 

biståndsbedömt behov. Efterfrågan på avlastnings-

platser i äldreomsorgen har däremot ökat kraftigt på 

grund av att allt fler personer bor hemma längre och 

att vistelsetiden på sjukhus är minimal. Anhöriga 

behöver en sammanhängande ledighet på sommaren 

samtidigt som sjukhusen halverar platsantalet.  

Detta påverkar i sin tur kontot för för kvarliggande 

på sjukhus, som går med ett rejält underskott. 

 

Gruppboendet Esplanaden öppnades i augusti 2006 

och erbjuder ett funktionellt boende för personer 

inom LSS. Ett par hyresgäster har överklagat hyr-

essättningen som anses för hög. Ärendet avgörs i 

hyresnämnd i mars 2007. 

 

Korttidsboende för LSS-barn på Klövervägen 

stängde i augusti som en följd av att efterfrågan från 

andra kommuner har minskat. All korttidsav-

lastning erbjuds nu på Döblensgatan som har för-

ändrat och anpassat sin verksamhet till baran i alla 

åldrar. Det underskott som uppstod på grund av 

minskade intäkter är justerat i 2007 års budget.  

 

Uppsökande verksamhet genom intervjuer med 

anhörigvårdare och 75-åringar har startat i syfte att 

fullfölja kravet om uppsökande verksamhet. 

 

Närsjukvårdsarbetet i Åmål är en samverkan mellan 

den primärvården och den kommunala sjukvården. 

Tiden okt – dec 2006 kartlade vi alla personer i 

Åmål som sökte någon form av sjukvård på jourtid 

och har nu ett omfattande material som ska 

analyseras. Den undersökningen följs upp med en 

kartläggning av de ”personer som är i behov av 

särskilt stöd”. All kartläggning på individnivå sker 

med den enskildes samtycke.  

Genom de här datainsamlingarna kommer vi att få 

en bra uppfattning om vilka tjänster som efterfrågas 

och får ett bra underlag för politiska beslut.  

 

Nettokostnader per 

verksamhet (kkr)

Bokslut 

2006

Budget 

2006

Bokslut 

2005

Faktaruta Bokslut 

2006

Bokslut 

2005

Bokslut 

2004

Ordinärt boende

Gemensam Adm & Övr vht 9 747 10 148 10 738 Antal med hemtjänst (snitt) 202

Äldre- o Handikappomsorg 137 246 138 964 130 872 Debiterade hemtjänsttimmar 39 007

LSS/LASS 42 205 41 539 39 205 Totalt antal hemtjänstimmar 83 683

Individ- o Familjeomsorg 25 536 26 134 22 565 Debiteringskvot 47%

Summa 214 735 216 785 203 380
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Alla rutiner och riktlinjer ses över och läggs ut på 

virituella kontoret. Där återfinns numer de alla 

rutiner som för arbetsmiljöarbet och hälso- och 

sjukvårdsarbetet. Målet är att samtlig information 

som behövs skall vara nätbaserat och nås från varje 

arbetsplats inom 2 år. 

 

LSS-verksamheten är vid och svår att överblicka. 

Det pågår en ständig diskussion om vilka personer 

som tillhör personkretsen i och med att personer 

med svåra personlighetsstörningar kommit till. 

Ytterligare ett gruppboende om behövs tillsammans 

med fler platser i daglig verksamhet.  

 

Framtiden 

Utvecklingsområden för 2006 och framåt är att 

utveckla samarbetsformerna för primärvården och 

hemsjukvården för att ge kommuninnevånarna en 

bättre närsjukvård dygnet runt. Hemvårds-

organisationen utvecklas för att kunna öka ansvars- 

området via köpeavtal med primärvården. 

 

Tillgången till platser för avlastning av anhörig-

vårdare under sommaren måste ses över.  

 

Den nya livsmedelslagen ställer till bekymmer för 

mathanteringen. Det är inte möjligt att hålla maten 

 

 

tillräckligt varm från grytan i Åmålsgårdens kök till 

tallriken i den enskildes hem. Den delen måste ses 

över och lösas. 

 

Den förväntade skärpningen av lagstiftning inom 

äldreomsorgen är ännu inte klar.  

 

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ta emot 

2 ensamma flyktingbarn under förutsättning att det 

finns familjehem som är villiga att ta emot dem. 

 

Planererna för övrig flyktingmottagning följer det 

avtal som är tecknat med migrationsverket.  

 

Ökningen inom LSS är väl kartlagd. Ett nytt LSS-

boende öppnar i augusti. Det behövs ytterligare ett 

gruppboende och ökade platser i daglig verksamhet 

inom snar framtid.  

 

En ökning av flyktingströmmarna till Sverige 

innebär troligen att Åmål tar emot den avtalade 

kvoten på 30 nya kommuninnevånare per år.  

 

Individ- och familjeomsorgen fortsätter med sitt 

förebyggande arbete och samarbete kring grupper 

och individer i samverkan med andra.  

Faktaruta Indvid- 

Familjeomsorg (tkr)

Bokslut 

2006

Bokslut 

2005

Bokslut 

2004

Faktaruta 

LSS/LASS (tkr)

Bokslut 

2006

Bokslut 

2005

Bokslut 

2004

Invånareantal 12 716 12 737 12 823 Gruppbostäder

Antal platser (dec) 42 36 36

Försörjningsstöd 6 007 5 137 4 944 Bruttokostn/plats 461 491 477

Kostnad per invånare 472 403 386 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 1 263 1 436 1 307

Nettokostnad/plats 450 478 462

Placering barn o ungdom Nettoplatskostn/dygn (kr) 1 233 1 308 1 266

Institution 206 43 600 Dagcenter

Antal dygn 70 17 533 Antal platser (dec) 44 40 40

Kostnad per dygn (kr) 2 943 2 529 1 126 Bruttokostn/plats 139 151 148

Familjehem 2 381 98 2 414 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 591 642 631

Antal dygn 4 224 977 4 759 Nettokostnad/plats 131 143 138

Kostnad per dygn (kr) 564 1 021 507 Nettoplatskostn/dygn (kr) 557 610 592

Personlig assistent

Placering vuxna 380 78 452 (LASS)

Antal dygn 593 289 537 Antal individer (dec) 25 28 25

Kostnad per dygn (kr) 641 270 842 Bruttokostn/individ 1 186 934 1 008

Nettokostn/individ 394 208 241

Faktaruta 

Äldreomsorg (tkr)

Särskilt boende

Bokslut 

2006

Bokslut 

2005

Bokslut 

2004

Faktaruta 

Äldreomsorg (tkr)

Särskilt boende

Bokslut 

2006

Bokslut 

2005

Bokslut 

2004

Äldreboende Korttidsboende

Antal platser 225 199 197 Antal platser 21 57 57

Bruttokostn/plats 368 317 304 Bruttokostn/plats 429 424 411

Bruttoplatskostn/dygn (kr) 1 008 870 0 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 1 175 1 161 1 127

Nettokostnad/plats 365 311 297 Nettokostnad/plats 404 381 370

Nettoplatskostn/dygn (kr) 1 000 852 815 Nettoplatskostn/dygn (kr) 1 107 1 044 1 014

Totalt antal platser 

särskilt boende 246 256 254
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
 

 

I Åmåls kommun har delar av den kommunala 

verksamheten bedrivits i stiftelse respektive bolags-

form t o m 1995. From 1996 överfördes samtliga 

fastigheter i Stiftelsen Åmålsbostäder och Stiftelsen 

Åmåls Industribyggnader till det nybildade fastighets-

bolaget, Åmåls Kommunfastigheter AB. 

 

I den sammanställda redovisningen för 2006 ingår 

således endast Åmåls Kommunfastigheter AB. 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. 

En del kommuner bedriver till exempel de affärs-

drivande verksamheterna såsom vatten och avlopp 

samt renhållning i bolagsform. I Åmåls kommun 

bedrivs dessa verksamheter i förvaltningsform. Dessa 

olika varianter fångas upp i en kommunkoncern, 

varför den sammanställda redovisningen utgör en 

grund för analyser och kan ge möjligheter till styrning 

av kommunens ekonomi oavsett om denna bedrivs i 

förvaltnings- eller bolagsform. 

I den sammanställda redovisningen har eliminering 

gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen 

och fastighetsbolaget. För bolagets resultat och 

ekonomiska ställning per 2006-12-31, hänvisas till 

dess egna årsredovisning. 

 

Allmänt 

Åmåls Kommunfastigheter AB, org nr 556526-8520, 

är helägt av Åmåls kommun och styrelsen utses av 

kommunfullmäktige i Åmål. Bolagets syfte är enligt 

bolagsordningen att med iakttagande av kommunala 

självkostnads- och likställighetsprinciper främja 

bostadsförsörjningen samt tillhandahålla kommun och 

allmänhet industrilokaler samt lokaler för barnom-

sorg, skola och vård i kommunen.  

 

Verksamhet 

Åmåls Kommunfastigheter AB har under år 2006 

förvaltat det egna fastighetsbeståndet och externa 

fastigheter omfattande följande: 

 

Egna fastigheter 

  060101     061231 

Bostäder, m
2
  72.159

  
   72.224 

Antal lägenheter 1.174 1.162  

Industrilokaler m.m. m
2
  70.313 

  
69.002

  

Skollokaler m
2
  49.168   49.168 

Totalt antal lokaler  164  164 

 

Externa fastigheter, ägare Åmåls kommun, totalt 

4.668m
2
 fördelade på 4 lgh och 3 lokaler. 

 

Bolaget har under verksamhetsåret slutfört en om-

byggnad av Gamla Åmålsgården, hus B och C.  

 

 

 

 

Byggnaderna är ett särskilt boende för äldre med 26 

lägenheter och ombyggnaden har utförts på uppdrag 

av Åmåls kommun. Den totala projektutgiften 

uppgick till 21,8 Mkr varav 2,8 Mkr redovisats som  

direktkostnad. 

Bolaget har vidare under året slutfört en nybyggnation 

av ett LSS-boende inom kv Esplanaden, Olofsgatan, 

inrymmande totalt 6 lägenheter och till en total 

investeringskostnad av 8,5 Mkr. 

Under året har bolaget investerat i energi-

effektivisering å Karlbergsskolan avseende belys-

ningen till en total kostnad på 2,7 Mkr. Statsbidrag 

har sökts för åtgärderna och kan emotses till ett 

belopp av ca 0,8 Mkr. 

Inom kv Mörten 2 i Åmål har bolaget under året 

påbörjat en byggnation av hyresbostäder, totalt 12 

lägenheter. Lägenheterna skall vara klara för 

inflyttning i september 2007. Totala investerings-

kostnaden är beräknad till 19 Mkr. 

Underhållsinsatser har genomförts under verk-

samhetsåret å såväl lokalfastigheter som bostads-

fastigheter sålunda att standard och kvalitet ej tillåts 

bli eftersatt samt att fastighetsbeståndet ej blir 

nedgånget. Vissa lokalanpassningar åt hyresgäster har 

kostnadsbokförts inom det utvidgade reparations-

begreppet varför underhållskostnaderna ökat i för-

hållande till föregående år. 

 

Framtida utveckling 

Under året har antalet vakanta lägenheter varit på en 

låg nivå och har ej varit ett ekonomiskt problem för 

företaget. Bolaget har under året påbörjat en ny-

byggnation av 12 lägenheter i centralt läge i Åmål   

kv Mörten 2. Detta mot bakgrund av en utökad 

efterfrågan på lägenheter centralt som ej gått att 

tillmötesgå. 

Vakansgraden å lokaler har under år 2006 varit 

relativt bra balanserad. Lediga lokaler finns för ny-

etableringar och/eller expansion inom det lokala 

näringslivet. 

 
Förslag till resultatdisposition 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 

årets resultat 1.617.051 kronor, tillsammans med 

balanserat resultat 24.657.362 kronor, uppgående 

totalt till 26.274.413 kronor balanseras i ny räkning. 

Bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställ-

ningen per bokslutsdagen samt finansiering och 

kapitalanvändning under året framgår av följande 

resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 

jämte tillhörande noter 

r.
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SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 
 

 

 

Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 

 2006 2006 2005 2005

     

Verksamhetens intäkter   Not 1  259.964 201.922 245.427 187.809 

Verksamhetens kostnader Not 2 -748.549 -728.963 -710.971 -691.627 

Avskrivningar Not 3 -38.292 -20.632 -39.858 -20.626 

VERKSAMHETENS     

NETTOKOSTNADER -526.877 -547.673 -505.402 -524.444

     

Skatteintäkter 419.126 419.126 394.369 394.369 

Generella statsbidrag 129.768 129.768 126.621 126.621 

Finansiella intäkter            Not 4 1.251 3.687 3.193 5.770 

Finansiella kostnader         Not 5 -17.995 -1.252 -19.956 -1.454
    

Jämförelsestörande poster     

Nedskrivningar - - - - 

Direktavskrivning - - - -

     

RESULTAT FÖRE  

EXTRAORDINÄRA POSTER 5.273 3.656 -1.175 862 

    

Extraordinära intäkter - - - - 

Extraordinära kostnader - - - - 

RESULTAT FÖRE 

BOKSLUTSDISPOSITIONER 5.273 3.656 -1.175 862 

Avsättning till ersättningsfond - - - - 

Ianspråktagande ur ersättningsfonden - - 2.432 - 

 

    

ÅRETS RESULTAT 5.273 3.656 1.257 862 
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SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 
 

 

    

Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 

 2006 2006 2005 2005 

TILLGÅNGAR     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Materiella anläggn. tillgångar  

- Mark, byggnader, tekn anl Not 6 763.067 201.328 757.188 198.671 

- Maskiner och inventarier Not 7 41.945 41.086 38.275 37.623 

Finansiella anläggn. tillgångar  3.523 95.225 2.756 97.023 

SUMMA ANLÄGGNINGS-      

TILLGÅNGAR 808.535 337.639  798.219  333.317

       

  

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd, Lager 1.591 458  2.065  387 

Fordringar Not 8 40.129 36.431  38.189  36.272 

Kassa, Pg, Bank 32.744  19.482  38.678  17.944

    

SUMMA OMSÄTTNINGS-    

TILLGÅNGAR 74.464  56.371  78.932 54.603

       

SUMMA TILLGÅNGAR 882.999 394.010 877.151 387.920 

     

EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR O SKULDER 
 

INGÅENDE EGET KAPITAL 275.207  243.862 274.763 243.813 

Ianspråktagande Eget Kapital -29  -29 -813 -813 

* Årets resultat 5.273  3.656 1.257 862 

EGET KAPITAL 280.451  247.489 275.207 243.862

      

AVSÄTTNINGAR  

Pensioner 9.271  9.271 10.055 10.055 

Semesterlöneskuld -  - - - 

 

OBESKATTADE RESERVER 

Ersättningspost   - - - - 

    

SKULDER 

Långfristiga skulder Not 9 443.994  27.000 445.033 28.000 

Kortfristiga skulder Not 10 149.283  110.250 146.856 106.003

    

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR  

O SKULDER 882.999  394.010 877.151 387.920
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SAMMANSTÄLLD FINANSIERINGSANALYS  
 

 

Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 

 2006 2006 2005 2005 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

 Not 

Verksamhetens intäkter 259.964 201.922 245.427  187.809 

Verksamhetens kostnader -748.549 -728.963 -710.971 -691.627 

Justering för avsättning     

pensionsskuld    1.488  1.488 -368  -368    

Övriga justeringsposter   11  -2.193  -2.193 -559  -699    

Verksamhetens nettokostnader  -489.290 -527.746 -466.471 -504.885 
Skatteintäkter och 

generella statsbidrag   548.894  548.894 520.990  520.990    

Finansiella intäkter 1.251 3.687 3.193  5.770 

Finansiella kostnader -17.995 -1.252 -19.955  -1.454 

Verksamhetsnetto före 

förändring av rörelsekapital 42.860 23.583 37.756  20.421 

 

Rörelsekapitalets förändring  

Ökning-/minskning+ av förråd  474  -71  174  309       

Ökning-/minskning+ kortfr. Fordringar -1.500 -159 8.698  5.591 

Ökning+/minskning- kortfr.skulder 1.984 4.247 1.133  -4.100 

Förändring av rörelsekapitalet 958 4.017 10.005  1.800 

Totalt verksamhetsnetto 43.818 27.600 47.761  22.221 

 

INVESTERINGAR 

Bruttoinvesteringar -49.295 -28.205 -77.274  -36.855 

Investeringsbidrag 489 489 1.652  1.652 

Försäljning av anläggningstillg.   12  1.174 1.174 2.650  200 

Förvärv av anläggningstillg.          - - -  - 

Förändring av finansiella tillg. 365 - -23  - 

Investeringsnetto -47.267 -26.542 -72.995  -35.003 

 

FINANSIERING 

Utlåning 

Ökning av långfristiga fordringar -1.450 -1.450  -  - 

Minskning av långfristiga fordringar 2.930 2.930  2.930  2.930 

Upplåning  

Långfristig upplåning - -  22.192  - 

Amortering av lån -3.965 -1.000  -4.963  -2.000 

Utbet av utdelning - -  -1.955  - 

Inlösen av lån - -  -  - 

Finansieringsnetto -2.485 480  18.204  930 

FÖRÄNDRING AV 

LIKVIDA MEDEL -5.934 1.538  -7.030  -11.852 

 

Likvida medel vid årets början 38.678 17.944 58.459 29.796 

Likvida medel vid årets slut 32.744 19.482 45.708 17.944 
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SAMMANSTÄLLD NOTFÖRTECKNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1 Not 7

Verksamhetens intäkter 2006 2005 Maskiner, inventarier 2006 2005

Försäljningsmedel 3 712 3 178 IB 38 275 33 881

Taxor o avgifter 48 939 51 913 Anskaffning 13 651 15 112

Hyror o arrenden 82 486 79 447 Avgående poster:

Bidrag 68 320 63 294 Avskrivning -9 981 -10 718

Fsg vht o entreprenader 44 319 51 253 Utgående balans 41 945 38 275

Övriga intäkter 12 188 -3 658

Summa 259 964 245 427 Not 8

Fordringar 2006 2005

Not 2 Kundfordringar 12 607 13 614

Verksamhetens kostnader 2006 2005 Fordringar hos staten 700 578

Personalkostnader 525 386 503 171 Förutbetalda kostn. o uppl .intäkter 22 231 20 807

Material 30 052 28 714 Övriga kortfristiga fordringar 4 591 3 190

Hyror 10 318 9 993 Summa 40 129 38 189

Köpta tjänster 84 737 78 574

Bidrag 31 161 27 894 Not 9

Övriga kostnader 66 852 62 625 Långfristiga skulder 2006 2005

Summa 748 506 710 971 Lån i banker o låneinstitut 443 994 445 033

Summa 443 994 445 033

Not 3

Avskrivningar 2006 2005 Not 10

Fastigheter och anläggningar 27 961 29 139 Kortfristiga skulder 2006 2005

Inventarier 10 331 10 719 Leverantörsskulder 42 693 40 163

Summa 38 292 39 858 Upplupna kostn. O förutbet intäkter 45 674 52 169

Övr. interimsskulder 60 916 54 524

Not 4 Summa 149 283 146 856

Finansiella intäkter 2006 2005

Utdelning aktier o andelar 0 1 955 Not 11

Ränteintäkter 747 907 Övriga justeringsposter 2006 2005

Övriga finansiella intäkter 504 331 Reavinst förs. anl. tillg -211 0

Summa 1 251 3 193 Reaförlust förs. anl. tillg 0 254

Regl skuld Kommunalförb. Dalsland -1 953 0

Not 5 Ianspråktagande Eget Kapital -29 -813

Finansiella kostnader 2006 2005 Summa -2 193 -559

Räntekostnader 17 714 19 530

Ränta på pensionsavsättning 269 426 Not 12

Övriga finansiella kostnader 12 0 Försäljning av 2006

Summa 17 995 19 956 Anläggningstillgångar

Del av Åmåls Nygård 1:1 80

Not 6 Del av Höganäs 1:1 565

Mark, byggnader 2006 2005 Del av Åmål 5:2 4

IB 757 188 728 724 Nornan 4 360

Årets investeringar 34 638 60 406 Mörten 2 165

Tillkommande poster: Summa 1 174

Anskaffning fastigheter 165 100

Avgående poster:

Bokfört värde sålda fastgiheter -963 -2 904

Avskrivningar -27 961 -29 138

Nedskrivningar 0 0

Utgående balans 763 067 757 188
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NYCKELTAL 
 

 

 

 

 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 

 2006 2006 2005 2005

  

 

Anläggningstillgångar, kr/inv 63.584 26.552 62.669 26.169

   

 

Totala tillgångar, kr/inv 69.440 30.984 68.866 30.456

   

  

Långfristiga skulder, kr/inv 34.916 2.123 34.940 2.198

   

 

Låneskuld i % av anläggningstillg. 54,9 8,0 55,8 8,4

   

 

Eget kapital, kr/inv 22.055 19.463 21.607 19.146

   

 

Soliditet, inklusive pensionsskuld % 31,8 61,8 31,4 62,9

   

   

 

 

 

 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER  

 

 
Redovisningsmodell 

Den kommunala redovisningslagen reglerar den 

externa redovisningen. Årsredovisningen skall 

enligt lagen redovisa resultat- och balansräkning 

samt en finansieringsanalys. För kommunens 

interna redovisning tillkommer även drift- och 

investeringsredovisning. Enligt lagen skall årsre-

dovisningen även innehålla en så kallad 

sammanställd redovisning (koncernredovisning). 

Denna utgör en sammanställning av kommunens 

resultat- och balansräkningar för övriga juridiska 

personer i vilka kommunen har ett betydande 

inflytande. För Åmåls del handlar det endast om 

Åmåls Kommunfastigheter AB som ägs till 100 % 

av Åmåls kommun. 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkningen redovisar det ekonomiska 

resultatet på tre nivåer. Den första nivån, Verksam-

hetens nettokostnader, visar vad kommunens 

egentliga verksamhet kostar. Resultatet på den 

andra nivån, resultat före extraordinära poster, 

beskriver resultatet sedan skatteintäkter samt 

ränteintäkter och räntekostnader ställts mot 

resultatet för den egentliga verksamheten. Den 

tredje nivån, årets resultat, visar resultatet efter att 

hänsyn har tagits till extraordinära intäkter och 

kostnader. Med extraordinära poster avses större 

intäkter och kostnader som ligger utanför den 

normala verksamheten. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER  
 

 

Balansräkningen beskriver den ekonomiska 

ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen 

visar värdet av kommunens tillgångar och hur dessa 

har finansierats, externt med skulder och internt 

med eget kapital. Tillgångarna delas upp i anlägg-

ningstillgångar och omsättningstillgångar. 

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga 

skulder. Kortfristiga skulder är de som förfaller 

inom ett år. Skillnaden mellan tillgångar och 

summan av avsättningar och skulder utgör det egna 

kapitalet. 

  

Finansieringsanalysen ger upplysning om kassa-

flöde från löpande verksamhet, investeringar och 

från finansiering. Ett positivt saldo på kassaflödet 

innebär en förstärkning av likviditeten. 

Kassaflödets saldo slutar med årets förändring av 

likvida medel. 

 

Kommunal redovisningslag 

 

Kommunen skall enligt den kommunala re-

dovisningslagen redovisa enligt god redo-

visningssed. Lagen reglerar vilka delar som skall 

ingå i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen 

skall ge en översikt över utvecklingen. Den skall 

även redogöra för de förhållanden som är viktiga 

för bedömningen av ekonomin. 

 

Tillämpning av redovisningsprinciper 

 

Nedan följer en kort beskrivning av vissa väsentliga 

principer som påverkar bokslut och redovisning: 

 Årets förändring av semesterlöneskulden och 

okompenserad övertid redovisas under 

verksamhetens nettokostnader i resultat-

räkningen. Den totala skulden av dessa 

redovisas som kortfristig skuld i balans-

räkningen. 

 Leverantörsfakturor som inkommit efter 

årsskiftet, men som är hänförliga till redo-

visningsåret, har skuldbokförts och belastar 

2006 års redovisning. 

 Utställda fakturor efter årsskiftet, men som är 

hänförliga till redovisningsåret, har 

fordringsförts och tillgodogjorts 2006 års 

redovisning. 

 Statsbidrag har periodiserats till rätt år efter 

underlag från respektive förvaltning. 

 Redovisning av kommunala skatteintäkter sker 

efter Rådet för kommunal redovisnings 

rekommendation om redovisning av 

skatteintäkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostnadsräntor och intäktsräntor som kan 

hänföras till redovisningsåret har skuldbokförts 

respektive fordringsförts och belastar 2006 års 

resultat. 

 Pensionsskulden redovisas enligt den blandade 

modellen. Den pensionsskuld som uppkommit 

efter 1998-01-01 redovisas som avsättning i 

balansräkningen inklusive upplupen löneskatt. 

KPA:s beräkning har används för att ta fram 

pensionsskuldens storlek. Den årliga för-

ändringen av pensionsskulden redovisas som 

verksamhetskostnad i resultaträkningen och 

pensionsskuldens räntekostnader redovisas som 

finansiell kostnad i resultaträkningen. Intjänad 

pension 2006 (individuell del) inklusive 

löneskatt på sammanlagt 15,8 Mkr är 

kostnadsförd i resultaträkningen och upptagen 

som en kortfristig skuld i balansräkningen. 

 Anläggningstillgångar upptas till an-

skaffningskostnaden minus eventuella investe-

ringsbidrag. Avskrivning sker således inte på 

tillgångarnas bidragsfinansierade del. 

 Avskrivningar beräknas på tillgångarnas 

anskaffningsvärde. Ekonomisk livslängd 

beräknas enligt Kommunförbundets 

rekommendationer. Internräntan beräknas på 

tillgångarnas bokförda värden. För 2006 uttogs 

en internränta på 5,0 %. 
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