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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 

2

Så var det dags för en tillbakablick på år 2005. Ett år som kantades av
katastrofer allt från flodvågen i Thailand till stormen Gudrun. Som väl
var drabbades inte vår kommun så hårt av denna tragik.

Här på hemmaplan arbetade vi med full kraft på att ge våra 
kommuninvånare bra service enligt de beslut som tagits i 
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Jag tycker att vi lyckats
mycket bra med detta uppdrag.
Förutsättningarna var en stram budget med ett beräknat överskott på
endast 24.000 kronor.  Resultatet blev hela 862.000 kronor i överskott.
Verksamheterna i Åmåls kommun visade på ett överskott på hela 9,6
miljoner kronor, ett överskott som fick minskas på grund av skatter mm med hela 8,8 miljoner
kronor. Glädjande kan vi konstatera att vi har ett plusresultat för sjätte året i rad.

Jag vill självklart tacka alla anställda för att Ni har gjort ett jättebra jobb och jag är stolt över
det vi åstadkommer i Åmåls kommun.
Positivt är också att utläsa att sjukfrånvaron minskat under 2005. Vår personal får allt bättre
hälsa. Vi arbetar aktivt med folkhälsoarbetet och har detta år ett folkhälsobokslut med i
bokslutet. 
Samarbetet med Säffle tog förnyad fart och utredningen om att slå samman våra 
gymnasieskolor angav förutsättningarna för framtiden.
Självklart fortsatte samarbetet med övriga kommuner i vår närhet. Vi startade ett 
europadirektkontor här i Åmål och är därmed ett av 23 kontor i Sverige.

Under 2005 levde vi med beslutet att dammsugartillverkarna Nilfisk ska flytta till Ungern
med sin produktion. Jag hoppas dock att så många som möjligt får jobba vidare på med
utvecklingsarbeten som företaget lovat ska blir kvar här i Åmål. Under året kom även varsel
från ACN, Componenta och ytterligare varsel från Opcon.
Jag hoppas att det räcker med dessa varsel och att de utlandsinvesteringar som de satsar på
bidrar till att stärka deras konkurrensförmåga och att de därmed får starkare ställning på
marknaden så att sysselsättningen tryggas här i Åmål. Vi får dock inte glömma bort att de
flesta av våra övriga lokala industrier och företag går mycket bra. Handlare och 
fastighetsägare fortsatte att investera och byggde ut handeln under året. 
Vad som också är glädjande var att Åmål tog en hedrande andraplats i tävlingen i Spanien om
världens bästa småstad. Det har betytt mycket i positiv marknadsföring av vår kommun som
jag tror kommer att synas i framtiden. 
Vi byggde nytt äldreboende på Adolfsberg som invigdes i somras samt började en 
nybyggnation för nytt LSS- boende. Vidare så jobbade vi med att få fram ett avtal med
Skanska för att komma igång att bygga på Höganäs, vilket jag hoppas ska ske under 2006.

Allt detta visar att vi tror på framtiden och vi jobbar intensivt med att få hit nya företag men
vi jobbar givetvis också med att se till att våra företagare på hemmaplan får den service och
hjälp som efterfrågas så att de kan utvecklas och därmed också skapa ytterligare 
sysselsättning.
Med gemensamma krafter och en tro på framtiden för vår kommun så är jag övertygad om att
vi ska kunna få mera arbetstillfällen i kommunen och erbjuda våra kommuninvånare en 
fortsatt bra service. 

Åmål 2006-04-09
Kurt Svensson, kommunalråd



FAKTA OM ÅMÅL 

INVÅNARANTAL

Antal invånare 31/12 2000 2001 2002 2003 2004 2005
12.840 12.770 12.829 12.854 12.823 12.737 

SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV SKATT 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Skatteunderlag, Skattekronor Kkr 13.641 14.210 14.925 15.590 16.482 17.018 

Utdebitering:

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

- Åmåls församling & pastorat - - 

- Kyrkoavgift  0:95 1:05 1:09 1:09 1:09 1:09 

- Begravningsavgift  0:40 0:39 0:35 0:35 0:50 0:50 

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

Summa  33:79 33:88 34:23 34:23 34:58 34:58 

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG 

Mkr  2001 2002 2003 2004 2005

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

Investeringar i anläggnings-

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

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

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

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

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

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

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

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

Likvida medel  48,7 26,4 23,8 29,7 17,9 
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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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 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 

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 sjätte året i rad 
uppvisa ett positivt resultat. 

Kommunens resultaträkning för år 2005 utvisar ett
överskott på 862 kkr. När budgeten för 2005 fast-
ställdes i KF utvisade resultatbudgeten ett litet
överskott på endast 24 kkr. Som jämförelse kan 
nämnas att omslutningen i resultaträkningen fak-
tiskt uppgår till 712 Mkr exklusive interna poster. 

Vid balanskravsavstämningen för 2004 redovisade 
kommunen realisationsvinster på sammanlagt 902
kkr vid fastighetsförsäljningar. Detta belopp ingår
som en intäkt i det för 2004 redovisade överskottet
på 330 kkr. Eftersom realisationsvinster ej får
medräknas i balanskravsavstämningen uppstod ett
underskott på 572 kkr, vilket belopp måste åter-
ställas senast i 2006 års budget.  

Vid balanskravsavstämningen för år 2005 har
kommunen ej några realisationsvinster från fastig-
hetsförsäljningar att ta hänsyn till. Dock har en
realisationsförlust på 114 kkr vid fastighets-
försäljningar försakat en försämring av det redo-
visade resultatet. Eftersom kommunen för 2005 
redovisar ett överskott på 862 kkr föreslås att 2004 
års uppkomna underskott på 572 kkr regleras i 2005 
års bokslut, istället för att återställningen sker i
2006 års budget. 

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 2005 års nettokostnader för de olika verk-
samheterna (exkl. kostnaderna för avskrivningar) 
jämte de finansiella kostnaderna och intäkterna i
den löpande driften upptar  95,9 % eller 500 Mkr av
skatteintäkterna och det statliga utjämningsbidraget
på totalt 521 Mkr, vilket är en marginell förbättring 
med 0,2 % jämfört med föregående år. 

Detta innebär att utrymmet för skattefinansiering av
investeringar och amortering av låneskulden utgör
4,1 % eller 21 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 187,8 Mkr och finansierar 27,2
% av verksamhetskostnaderna, vilket är en för-
sämring av finansieringsgraden med 1,2 % jämfört
med 2004. 

RESULTATUTVECKLING  1999 – 2005

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Verksamhetens intäkter 134,4 140,8 156,4 176,8 182,0 190,7 187,8 
Verksamhetens kostnader -508,9 -540,8 -576,7 -623,0 -655,4 -671,5 -691,6 
Avskrivningar -16,0 -16,7 -18,0 -17,0 -17,9 -19,4 -20,6
Verksamhetens nettok. -390,5 -416,7 -438,3 -463,2 -491,3 -500,2 -524,4 

Skatteintäkter 306,6 334,6 348,3 355,7 373,5 378,1 394,4 
Mellankommunal utj. 3,0 3,2 2,8 2,1 1,1 - - 
Generella statsbidrag 74,6 77,8 87,9 103,4 114,9 120,0 126,6 
Finansiella intäkter 7,9 6,1 6,8 4,7 4,6 4,1 5,8
Finansiella kostnader -2,8 -3,5 -4,1 -2,1 -1,8 -1,7 -1,5
Resultat före extra ord. poster -1,2 1,5 3,4 0,6 1,0 0,3 0,9 

Extraordinära intäkter/kostnader  - - - - - -
Förändr. Eget kapital Årets Resultat -1,2 1,5 3,4 0,6 1,0 0,3 0,9 

Andel nettokostn. inkl finansnetto
I förhållande till skatteintäkter
och statligt utjämningsbidrag 94,1% 93,5% 92,6% 92,6% 95,5% 96,1% 95,9%
(Exkl.avskrivningar)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 

Verksamhetens  
kostnader

De verksamhetsanknutna kostnaderna inklusive av-
skrivningar har ökat med 21,3 Mkr eller 3,1 % till 
totalt 712 Mkr, vilket är en liten försämring jämfört 
med föregående år då kostnadsökningen låg på 2,6 %.

Personalkostnaderna uppgår till 484 Mkr eller 69 % 
(68 % -04) av de verksamhetsanknutna kostnaderna 
(exkl. avskrivningar). 

Verksamhetens 
nettokostnader

På denna nivå i resultaträkningen framgår skillnaden
mellan de olika verksamheternas bruttokostnader och 
de verksamhetsanknutna intäkterna. Nettokostnaderna
uppgår till 524,4 Mkr, en ökning med 24,2 Mkr eller
4,8 %. Som jämförelse kan nämnas att netto-
kostnaderna under 2004 endast ökade med 8,9 Mkr
eller 1,8 %.

I förhållande till budget redovisas på denna nivå i 
resultaträkningen ett stort överskott på hela 9,6 Mkr
exklusive finansförvaltningen (+9,9 Mkr – 04), främst
beroende på följande större budgetavvikelser:

Kommunstyrelsen
Budgetöverskott:
• Egna förvaltningsfastigheter (stadshuset och

kulturhuset) redovisar ett överskott på 0,4 Mkr. 
• Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett

överskott på 0,4 Mkr.  
• Anslaget för lönebidrag till föreningar och 

organisationer redovisar ett överskott på 0,2 Mkr. 
• Näringslivsorganisationen redovisar ett överskott

på 0,2 Mkr. 
• Ersättningen till Västtrafik AB för busstrafik

redovisar ett överskott på 0,4 Mkr.  
Budgetunderskott:
• Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 0,3

Mkr.
Resultat kommunstyrelsen 
• Budgetöverskott på 2,0 Mkr. 

Kommunstyrelsens finansförvaltning
Budgetunderskott:
• För andra gången på många år drabbas

kommunerna av en negativ slutavräkning av
kommunalskatt för 2004. För Åmåls del handlar
det om en återbetalning av skattemedel på 0,4 Mkr 
som belastar 2005 års bokslut.

En preliminär skatteavräkning för 2005 års skatte-
intäkter har upprättats, vilken tyvärr pekar på att Åmål
drabbas av en preliminär återbetalning av skattemedel 
på hela 4,3 Mkr som härmed beaktats i 2005 års
bokslut.   

Sammantaget handlar det om två års slutliga
skatteavräkningar vilka ger ett totalt budgetun-
derskott på hela 3,5 Mkr. Dessa slutavräkningar 
har inte beaktats i 2005 års budget.

• Semesterlöneskulden ökar under 2005 med 0,3 
Mkr till totalt 28,5 Mkr. Förändringen på 0,3 Mkr
förorsakar härmed ett motsvarande underskott i
resultaträkningen. 

• Kostnaderna för utbetalda pensioner på 13,6 Mkr
har blivit 0,6 Mkr högre än vad som beräknades i
budgeten. 

• Kostnaderna för pensionsavsättningar uppgår till 
21,6 Mkr. Enligt KPA:s budgetberäkning uppgick 
pensionskostnaderna till 19,7 MKr, vilket betyder
att kommunen drabbas av  ett budgetunderskott  på 
1,9 Mkr. 

• Inkomstutjämningsbidraget på 98,3 Mkr i det för 
2005 nya statliga utjämningssystemet har blivit 3,0 
Mkr eller 2,9 % lägre än beräknat beroende på en
omräkning av inkomstutjämningsbidraget som
presenterades av Skatteverket i april 2005, ca sex
månader efter det att budgeten upprättats.  

• Även kostnadsutjämningsbidraget har omräknats
av Skatteverket i april 2005, vilket resulterade i en
nedräkning av bidraget med 0, 6 Mkr till 13,0 Mkr
som ej kunde förutses när budgeten upprättades.

Resultat kommunstyrelsens finansförvaltning
• Budgetunderskott på hela 8,8 Mkr.  

Kultur- och servicenämnden 
Budgetöverskott:
• Kostenheten redovisar ett överskott på 0,4 Mkr.
• Vinterväghållningen redovisar ett överskott på 1,1

Mkr.
Budgetunderskott:
• Beläggningsunderhåll redovisar ett underskott på

1,9 Mkr. 
• Fritidsanläggningar redovisar ett underskott på

0,2 Mkr. 
• Hamnverksamheten redovisar ett underskott på

0,4 Mkr. 
Resultat kultur- och servicenämnden 
• Budgetunderskott på 0,9 Mkr.

KOSTNADSSTRUKTUR  2005

Övrigt
1%

Avskrivning
3%Lokalhyror

7%

Personal
69%

Pensions-
utbetalningar

2%

Bidrag
4%

Årets nyintjänade 
pensioner

3%

Entreprenad
7%

Material
4%
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 

Barn- och utbildningsnämnden  
Budgetöverskott:
• IT-avdelningen redovisar ett överskott på 0,4 MKr. 

• Datorteket redovisar ett överskott på på 0,3 Mkr. 

• Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på

0,6 Mkr. 

• Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 1,4

Mkr. 

• Grundläggande vuxenutbildning redovisar ett

överskott på 0,7 Mkr. 

Budgetunderskott:
• Grundskolan redovisar ett underskott på 0,6 Mkr. 

• Fritidshem redovisar ett underskott på 0,3 Mkr.

• Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på

0,3 Mkr.

Resultat barn- och utbildningsnämnden
• Budgetöverskott på 2,4 Mkr. 

Vård- och omsorgsnämnden
Budgetöverskott:
• Vård och omsorg ordinärt boende för äldre redo-

visar ett överskott på 1,1 Mkr. 

• Vård, behandling och service för äldre vid ser-

viceboende omsluter totalt 93 Mkr. Det redovisade 

överskottet uppgår till 2,4 Mkr.

• Vård/omsorg för funktionshindrade i ordinärt

boende redovisar ett överskott på 0,4 Mkr. 

• Vård, behandling och service för funktions-

hindrade enligt LSS redovisar ett överskott på 1,1

Mkr. 

• Färdtjänst redovisar ett överskott på 0,5 Mkr. 

• Barn- och ungdomsvård redovisar ett överskott på 

1,2 Mkr. 

• Familjecentralen redovisar överskott på 0,3 Mkr. 

• Arbetslivsenheten redovisar ett överskott på 0,9 

Mkr.   

Budgetunderskott:
• Personlig assistans enligt LSS och LASS redovisar

underskott på 0,8 Mkr. 

• Daglig verksamhet enligt LSS redovisar undcrskott

på 0,5 Mkr. 

• Övrig vuxenvård redovisar underskott på 0,8 Mkr. 

Resultat vård- och omsorgsnämnden
Budgetöverskott på 6,1 Mkr. 

För kommentarer till nämnda budgetavvikelser hän-

visas till respektive nämnds egna redogörelser för den 

bedrivna verksamheten under 2005. 

Skatteintäkter och statligt utjämnings-

bidrag 

Intäkterna av kommunalskatt på 394,4 Mkr svarar för 

55 % av kommunens totala intäkter. Skatteintäkterna

ökar med 16,2 Mkr eller 4,2 % under 2005, vilket är

en mycket bättre utveckling än under 2004 då

skatteintäkterna endast ökade med 1,0 %. Det bör i

sammanhanget nämnas att av skatteintäkterna ovan

ingår återbetalningar till staten för slutavräkningar

både för 2004 och 2005 på sammanlagt 4,7 Mkr,

vilket i högsta grad påverkar skatteintäkterna i ne-

gativ riktning.

Den slutliga negativa skatteavräkningen för 2004 blev

sammantaget 4,2 Mkr som reglerades i form av åter-

betalning till staten i januari 2006. Av detta belopp

bokfördes 3,8 Mkr som en preliminär skuld i 2004 års

bokslut, medan resterande 0,4 Mkr bokförts som en 

negativ intäkt i 2005 års bokslut. 

Slutavräkningen avseende år 2005 kommer även den 

att bli negativ enligt den nuvarande bedömningen. För

Åmåls del har den preliminära återbetalningen 

beräknats till 4,3 Mkr som därmed bokförts som en

negativ skatteintäkt i 2005 års bokslut. 

Den näst största inkomstkällan är det statliga

utjämningsbidraget på 126,6 Mkr som svarar för 18 %

av de totala intäkterna. Jämfört med 2004 ökar denna

intäkt med 6,6 Mkr (ökn 5,1 Mkr –04).  

I det statliga utjämningsbidraget ingår för fjärde 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 2,5 % av lönekost-

nadsunderlaget för 2004. Detta underlag utgörs av

bokförda lönekostnader samt hälften av kommunens

kostnader för köpta tjänster enligt årsredovisningen 

för 2004. Åmåls kommun har under 2005 sökt och

erhållit ett bidrag på 9,2 Mkr.

Det nya statliga utjämningsbidraget benämnes i årsre-

dovisningen för generella statsbidrag och utjämning

och består av följande delar:

Inkomstutjämningsbidrag  98,3 Mkr  

Kostnadsutjämningsbidrag       13,0 Mkr  

Strukturbidrag     3,8 Mkr 

Regleringsavgift    -2,8 Mkr 

Utjämningsbidrag LSS                5,1 Mkr 

Generellt sysselsättningsstöd      9,2 Mkr

Summa                126,6 Mkr  

FINANSIERING AV KOMMUNAL 

VERKSAMHET 2005

Övrigt 
2%Gen statsbidr o

utjämning
18%

Barn-
omsorgsavg

1%

Förs måltider 
vården

1%

Skatteintäkter
55%

Driftbidrag
9%

Förs vht o entrepr
7%

VA/Renh. avgifter
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Hyror
3%

Äldre-
omsorgsavg

2%
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 

Inkomstutjämningsbidraget beräknades av Kommun-
förbundet i budgeten för 2005 preliminärt till
101,3Mkr. Denna beräkning skedde i oktober 2004
och byggde på Kommunförbundets preliminära 
taxeringsutfall för september 2004 beräknas till en
ökning av skatteunderlaget med 4,2 %. I Skatteverkets
slutliga redovisningsräkning från april 2005 är
bidraget omräknat till 98,3 Mkr, beroende på att det
slutliga taxeringsutfallet endast ökade med 3,1 %. 
Därför har det blivit en stor differens på 3,0 Mkr i
uteblivet bidrag som tyvärr påverkar kommunens
resultaträkning i negativ riktning 

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 4,3 Mkr
(2,4 Mkr –04) och beror på följande orsaker:

Ränteintäkter
• Ränteintäkter på ett lån till Åmåls Kommun-

fastigheter AB på 61,5 Mkr har genererat intäkts-
ränta på 2,3 Mkr. 

• Övriga ränteintäkter på likviditeten har uppgått till
0,5 Mkr.

• Utdelning på insatt aktiekapital i Åmåls Kommun-
fastigheter AB har inbringat 1,9 Mkr.

• Uttagande av en borgensavgift på 0,25 % hos
Åmåls Kommunfastigheter AB har inbringat 1,0 
Mkr.

Räntekostnader
• Räntekostnaderna på befintliga lån har uppgått till

1,1 Mkr. 
• Räntekostnaderna på pensionsskulden har uppgått

till 0,3 Mkr.

Förändring av eget kapital 

Det egna kapitalet uppgår totalt till 243,9 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 295,3 Mkr,
vilket betyder att kommunens rörelsekapital utgöres 
av en negativ post på hela 51,4 Mkr. Anledningen till
att rörelsekapitalet blir negativt beror i främsta hand
på att kommunen besväras av en stor semester-
löneskuld på 28,5 Mkr som i bokslutet redovisas som
kortfristig skuld.

Förändring av pensionsskulden och ut-

veckling 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 275,0 Mkr inklusive löneskatt.

Endast pensioner som är intjänade fr.o.m. 1998 skall
redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Kommunen har under 2002 antagit en pen-
sionsstrategi 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 2005 uppgår totalt till 15,8 Mkr inklusive 
löneskatt som bokförts som en upplupen kostnad i
bokslutet (utbetalningen sker i mars –06). 

Den kvarvarande pensionsskulden i balansäkningen
uppgår till 10,1 Mkr.

Fr.o.m.  2004 har kommunen tecknat en försäkrings-
lösning med KPA avseende efterlevandepension 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 24.700 kr per mån). 

EGET KAPITAL 2001 - 2005 i Mkr
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 

Likvida medel

Kommunens tillgång till likvida medel uppgår i
bokslutet till 17,9 Mkr, en minskning med 11,9 Mkr 
jämfört med 2004 års bokslut enligt finansierings-
analysen på sid. 14.  

Den genomsnittliga likviditeten under året har uppgått
till 16,4 Mkr per månad, vilket får anses som
tillfredsställande eftersom likviditeten under året 
belastats med utgifter för taxefinansierade inves-
teringar på totalt 9,7 Mkr som egentligen skulle ha
lånefinansierats enligt beslut. 

För att klara en betalningsberedskap på 14 dagar borde
likviditeten ligga på ett genomsnitt på ca 26 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-
sierade med eget kapital.  

Soliditetsutvecklingen bestäms av kommunens resul-
tatutveckling och av ökningen eller minskningen av
värdet på tillgångarna. Ju högre soliditet, desto
stabilare ekonomi. 
Kommunens soliditet inklusive den pensionsskuld
som redovisas i balansräkningen uppgår till 62,9 %, 
faktiskt en ökning med 1,0 % från föregående år.  

Låneskuld 

Vid årets början uppgick den totala låneskulden i
kommunen endast till 30,0 Mkr bestående av två lån.

Under året har amortering av lånen skett med 2,0 Mkr 
vilket gör att låneskulden uppgår till 28,0 Mkr i 2005
års bokslut.

Investeringsverksamheten

Årets investeringar i fastigheter, anläggningar och
inventarier uppgår till 35,2 Mkr, en minskning med 
0,7 Mkr jämfört med föregående år. Försäljningar av 
mark och fastigheter uppgår till endast 0,2 Mkr. 

En detaljerad investeringsredovisning återfinnes på sid
24. 

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
uppstod.  

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 balanskravet, 
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 finan-
siella posterna, med undantag för avskrivningskostna-
derna, får inte överskrida 96 % av skatteintäkterna och
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 

det statliga utjämningsbidraget inklusive tillfälligt
sysselsättningsstöd och utjämningsbidrag för LSS.
4. I årets resultat bör man minst avsätta 0,5 % av drift-
budgetens balansomslutning. Denna målsättning bör
gälla fr o m 2007 års budget i vilken balansomslutnin-
gen preliminärt beräknats till 747 Mkr, vilket mot-
svarar ett positivt resultat på 3,7 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 2005

Mål 1 är uppfyllt i resultaträkningen som visar ett 
överskott på 862 kkr. 
Mål 2 är inte uppfyllt i och med att verksamheternas 
nettokostnader ökar med 24,2 Mkr eller 4,8 %, medan
skattintäkterna och det statliga utjämningsbidraget en-
dast ökar med 22,8 Mkr eller 4,6 %. Anledningen till
denna obalans beror på att kommunens pensionskost-
nader under 2005 ökat med 2,5 Mkr utöver budget. 
Mål 3 är uppfyllt i och med att verksamheternas netto-
kostnader upptar 95,9 % av skatteintäkterna och det
statliga utjämningsbidraget. 
Mål 4 kan först mätas i budget 2007, gäller ej 2005
och 2006. 
Mål 5 är uppfyllt i och med att samtliga investeringar
på 35,2 Mkr har finansierats med egna medel.
Mål 6 är uppfyllt i och med att låneskulden har amor-
terats med 2,0 Mkr under 2005. 
Mål 7 är uppfyllt i och med att soliditeten under 2005
har förbättrats med 1,0 % till 62,9 %. 

När det gäller utfallet av god ekonomisk hushållning 
för 2005 har Åmåls kommun lyckats mycket bra  med 
att uppnå de finansiella målen. Endast mål 2 är inte 
uppfyllt och detta beror uteslutande på ökade pen-
sionskostnader på 2,5 Mkr som ej kunde förutses när 
budgeten för 2005 upprättades.

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
ekonomin måste nå upp till. 

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 
Under sex år dessförinnan brottades kommunen
med ständiga underskott.

• I förhållande till budget redovisar samtliga verk-
samheter i kommunen ett överskott på 9,6 Mkr, 
vilket är mycket glädjande att konstatera. Vill rikta
ett stort tack till samtliga verksamhetsansvariga
som verkligen hörsammat kommunledningens
vädjan om besparingsåtgärder under 2005. 

• Kommunens samtliga investeringar på 35,2 Mkr
har kunnat finansierats med egna medel.

• Ingen nyupplåning till investeringar har skett
under året.  

• Låneskulden har amorterats med 2,0 Mkr under
2005, dubbelt så mycket som det finansiella målet
anger.

• Kommunen har ett positivt finansnetto på 4,3 Mkr, 
dvs ränteintäkterna m m är större än ränte-
kostnaderna. Detta överskott kan med fördel an-
vändas för att finansiera övriga driftkostnader. 

Negativa signaler
• Verksamheternas nettokostnader uppgår till 524,4

Mkr, en stor ökning med 24,2 Mkr eller 4,8 %.
Som jämförelse kan nämnas att nettokostnaderna
under 2004 endast ökade med 8,9 Mkr eller 1,8 %.
Skatteintäkterna och det statliga utjämningsbi-
draget ökade under 2005 med 22,8 Mkr eller 4,6
%. Anledningen till denna obalans beror på att
kommunens pensionskostnader under 2005 ökat
med 2,5 Mkr utöver budget.  

• 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
invånarantalet med ytterligare 25 personer till 
totalt 12.854. Denna positiva trend förändrades
dock under 2004 då invånarantalet minskade med  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 

31 personer till totalt 12.823. Minskningen
fortsatte under 2005 med 86 personer till totalt
12.737. Detta förhållande med minskat in-
vånarantal innebär 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 december 2005 var den öppna 
arbetslösheten i Åmåls kommun 6,9 % att jämföras
med Västra Götalandsregionen 4,7 % och i riket
4,9 %. Den totala arbetslösheten var för Åmål 11,1
% att jämföras med regionen 7,4 % och i riket 7,5
%. 

En stabil ekonomi utgör en mycket viktig plattform
för framtiden och det är därför viktigt att diskutera
de långsiktiga finansiella målsättningarna i
förestående arbete med kommunens långtidspla-
nering åren 2007 - 2009. 

Kommunledningskontoret

Ekonomienheten

Roy Björck
Ekonomichef
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  RESULTATRÄKNING KOMMUNEN 

Kkr BOKSLUT    BUDGET    BOKSLUT    AVVIKELSE 

      2004       2005        2005          mot budget

Verksamhetens intäkter Not 1 190.672 188.400 187.809 -591 
Verksamhetens kostnader Not 2 -671.544 -699.954 -691.627 8.327 
Avskrivningar Not 3 -19.367 -20.642 -20.626 16 
VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER  -500.239 -532.196 -524.444 7.752 

Skatteintäkter  Not 4 378.156 397.840 394.369 -3.471 
Generella statsbidrag Not 5 120.010 130.078 126.621 -3.457 
Finansiella intäkter Not 6 4.097 5.873 5.770 -103 
Finansiella kostnader Not 7 -1.694 -1.571 -1.454 117 

RESULTAT FÖRE 

EXTRAORD POSTER 330 24 862 838

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT Not 24 330 24 862 838 
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2005 2004  

Materiella anläggn. tillgångar Kkr   Kkr
- Mark, byggnader tekn anl 8 198.671 188.987 
- Maskiner o inventarier 9 37.623 33.046 
Finansiella anläggn. tillgångar 10 97.023 99.625 
SUMMA ANL. TILLGÅNGAR 333.317 321.658 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd, Lager 11 387 696 
Fordringar 12 36.272 41.863 
Kassa, Pg, Bank 13 17.944 29.796 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 54.603 72.355 
SUMMA TILLGÅNGAR 387.920 394.013 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL  243.813 245.270 

Byte av redovisningsprincip 
- Utgående balans timavlönad personal dec.lön –03  - -1.787 
Ianspråktagande av Eget Kapital -813 - 
Årets resultat 862 330 

EGET KAPITAL 14 243.862 243.813

AVSÄTTNINGAR 
Pensioner 15 10.055 10.095 

SKULDER  
Långfristiga skulder 16 28.000 30.000 
Kortfristiga skulder 17 106.003 110.105 

SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR O SKULDER 387.920 394.013 

PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER 
- Borgensåtaganden 18 424.504 401.579 
- Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR 19 274.990 274.241 
- Förvaltade fonders kapital 4.079 4.129 
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FINANSIERINGSANALYS KOMMUNEN 

2005 2004

Kkr Kkr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 

Verksamhetens intäkter 187.809 190.672 
Verksamhetens kostnader -691.627 -671.544 
Justering för avsättning pensionsskuld 20 -368 37 
Övriga justeringsposter 21 -699 -2.689 
Verksamhetens nettokostnader -504.885 -483.524 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 520.990 498.168 
Finansiella intäkter 5.770 4.097 
Finansiella kostnader -1.454 -1.694 
Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 20.421 17.047 

Rörelsekapitalets förändring

Minskning av förråd 309 259 
Ökning-/Minskning+ av kortfristiga fordringar 5.591 -1.304 
Ökning +/Minskning- av kortfristiga skulder -4.100 -12.655 
Förändring av rörelsekapitalet 1.800 -13.700 

Totalt verksamhetsnetto 22.221 3.347 

INVESTERINGAR 

Nettoinvesteringar -35.203 -35.037 
Försäljning av anläggningstillgångar 22 200 1.094 
Förvärv av anläggningstillgångar -940 
Investeringsnetto -35.003  -34.883 

FINANSIERING

Utlåning 

Ökning av långfristiga fordringar -400 
Minskning av långfristiga fordringar 2.930 2.935 
Upplåning 

Långfristig upplåning 0 20.000 
Amortering och inlösen av lån -2.000 0 
Finansieringsnetto 930 22.535 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -11.852 -9.001 

Likvida medel vid årets början 29.796 38.797 
Likvida medel vid årets slut 17.944 29.796 
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NOTFÖRTECKNING KOMMUNEN 

Not 1 Not 5

Verksamhetens externa intäkter 2005 2004 Generella statsbidrag 2005 2004

Äldreomsorgsavg 2 284 3 047 Generellt statsbidrag 0 50 293

Barnomsorgsavg 5 454 5 186 Tillf. sysselsättn. stöd generellt. 9 219 6 192

VA- avgifter 27 861 27 036 Utjämn. bidr. för Inkomstutj. 98 352 44 587

Övr taxor o avgifter 5 171 4 998 Utjämn. bidr. för kostnadsutj. 12 969 17131

Försålda måltider vården 10 103 9 188 Införandetillägg 3 797 -2 414

Hyror o arrenden 17 875 17 363 Införadeavdrag nivåjustering -2 847 

Driftbidrag fr staten 18 097 19 641 Tillf. sysselsättn. stöd nyanst. 0 -2 136

Driftbidrag fr AMS 16 205 14 601 Utjämn.bidr för LSS 5 131 6 357

Driftbidr fr kommuner o landst 3 290 4 618 Summa 126 621 120 010

Ers fr förs.kassa pers ass 20 266 19 089

Övr bidrag inkl EU 5 437 6 579 Not 6

Fsg vht t kommuner o landsting 48 960 51 540 Finansiella intäkter 2005 2004

Fsg vht o tjänster 2 296 6 641 Utdelning aktier ÅKAB 1 955 221

Reavinst 0 902 Borgensavgift ÅKAB 988 0

Övrigt 4 510 243 Räntor medelsplaceringar m m 536 715

Summa 187 809 190 672 Räntor ÅKAB 2 291 3 161

Summa 5 770 4 097

Not 2

Verksamhetens externa kostnader 2005 2004 Not 7

Personalkostnader 484 207 473 383 Finansiella kostnader 2005 2004

Årets nyintjänade pensioner 21 598 16 043 Räntor anläggningslån m.m 1 164 1 130

Pensionsutbetalningar 13 637 13 022 Räntor pensionsskuld 290 564

Bidrag 27 894 27 517 Summa 1 454 1 694

Entreprenad och köp av vht 50 002 53 475

Material 31 976 30 073 Not 8

Konsulttjänster 4 032 2 992 Mark, byggnader 2005 2004

Lokalhyror 53 103 48 855 IB 188 987 171 227

Reaförlust 114 0 Årets investeringar 20 187 26 177

Övrigt 5 064 6 184 209 174 197 404

Summa 691 627 671 544 Tillkommande poster:

Anskaffning fastigheter 0 940

Not 3 Avgående poster:

Avskrivningar Bokfört värde sålda fastigheter -314 -192

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. Avskrivningar -10 189 -9 165

Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas  Nedskrivningar 0 0

anskaffningsvärden t o m föregående år.  Utgående balans 198 671 188 987

Avskrivningstiden följer Kommunförbundets

rekommendationer. 2005 2004 Specifikation fastigheter: 

Fastigheter och anläggningar 10 189 9 165 Markreserv 2005 2004

Inventarier 10 437 10 201 Lantegendomar 4 114 4 124

Summa 20 626 19 366 Obebyggda fastigheter 3 257 3 257

Bebyggda fastigheter 3 460 3 865

Not 4 Delsumma 10 831 11 246

Skatteintäkter 2005 2004 Verksamhetsfastigheter 

Kommunalskatt 399 106 382 363 Administrativa fastigheter 12 471 12 897

Slutreglering kommunalskatt –03 -1701 Delsumma 12 471 12 897

Slutreglering kommunalskatt –04 -397 -3801

Prel. skuld slutavräkning –05 -4 361 

Statlig skatt ”200-kronan” 21 1 295

Summa 394 369 378 156
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NOTFÖRTECKNING KOMMUNEN 

Fastigheter för affärsverksamhet Not 11 

Hamnar 17 243 12 488 Förråd 2005 2004

Vatten och avlopp 41 719 35 321 Minnesgåvor 11 11

Renhållningsverk 500 0 Kontorsmaterial 69 65

Delsumma 59 462 47 809 Städmaterial 32 18

Publika fastigheter Gatukontorets förråd 331 589

Gator och vägar 68 330 68 338 Stadshus Cafeteria, Kont. mtrl -56 13

Parker 2 404 2 292 Summa 387 696

Fritidsanläggningar 23 111 23 779

Delsumma 93 845 94 409 Not 12 

Fastigheter för annan verksamhet Fordringar 2004 2004

Övrigt 18 546 19 392 Kundfordringar

Brandstation/ Div avg 10 364 10 138

Civilförsvarsanläggning 3 516 3 234 Äldreomsorgsavg 1 570 1 274

Delsumma 22 062 22 626 Barnomsorgsavg 166 191

Totalsumma Konsumtionsavg 1 727 2 155

Mark , byggnader 198 671 188 987 Övrigt 19 10

Delsumma 13 846 13 768

Not 9 Statsbidragsfordringar 

Maskiner, inventarier 2005 2004 Fordran löneskatt 492 115

IB 33 046 34 388 Fordran Int.verket Flyktingmottagning 86 0

Anskaffning 15 014 8 859 Fordran extra sysselsättningsstöd 0 1 897

Summa 48 060 43 247 Fordran AMS anställningsstöd  0 292

Avgående poster: Fordran varudistr –04 0 34

Avskrivning -10 437 -10 201 Delsumma 578 2 338

Utgående balans 37 623 33 046 Andra kortfristiga fordringar

Specifikation inventarier: Handkassor 92 92

Maskiner 355 484 Anställningsstöd 61 0

Inventarier 28 679 26 932 Bredband Dalsland 1 126 800

Byggnadsinventarier 13 17 Fordran Västtrafik 220 0

Bilar och andra transportmedel 7 873 4 826 Återbet premier KPA 0 633

Konst 365 282 Fordran fastighetsförs Malmen 3 0 151

Övriga maskiner o inventarier 338 505 Fordran skogslikvid VVDS 0 45

Summa 37 623 33 046 Fordran moms Ludvika 77 9

Övrigt -198 -110

Not 10 Delsumma 1 378 1 620

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier, värdepapper och andelar 2005 2004 Interimsfordringar 

Västtrafik 880 880 Konto 171( förutbetalda kostnader vilka betalats i

Bostadsrätter 120 120 slutet av 2005 men avser 2006) 

Åmålshälsan AB 167 167 Åkab, hyror 8 205 8 147

Åmåls Kommunfastigheter AB 2 970 2 970 Västtrafik AB 175 343

Apportegendom, aktier ÅKAB 30 469 30 469 Västfastigheter 0 927

Vänerhamn 200 200 Kungsledens vårdfastigheter 983 0

Delsumma 34 806 34 806 GE Real Estate 500 0

Långfristiga fordringar FöreningsSparbanken 365 0

KPA överskottsfond 319 0 El- tjänst 120 222

Åmåls Kommunfastigheter AB 61 448 64 378 Cityfastigheter 118 116

Åmåls Tennisklubb 400 400 Volvofinans AB 0 70

Gränslös Kulturförening 50 50 IBS 45 45

Återbet borgensåtagande 0 -9 Diverse 220 293

Delsumma 62 217 64 819 Delsumma 10 731 10 163

Totalsumma 97 023 99 625
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Konto 179 ( upplupna intäkter vilka erhållits i Integrationer nytt ekonomisyst 0 100

början av 2006 men avser 2005) Tillsynsarb Bygg- & Miljö 0 100

Skattemyndigheten 7 921 8 131 Skuld löneskatt utb pensioner 33 46

Försäkringskassan 0 1 667 Skuld till Mellerud Fam. Rådgivning 60 0

Västtrafik 0 1 187 Slutreglering Västtrafik 0 376

Uppdeb div debitering 0 645 Förmedlade medel -40 114

Skolverket 381 630 Uppl löner, okompenserad övertid 3 704 3 278

Ekonomitjänster 0 582 Upplupna semesterlöner 28 470 0

Renova 0 355 Uppl. löneskatt  individuell del 0 4 821

ESF Rådet 567 0 Upplupna räntor 121 146

AMS Programekonomi 564 0 Uppl. pensionskostn. ind. del 12 752 12 642

Diverse 306 777 Förutbetald skatteintäkt 4 362 3 801

Delsumma 9 739 13 974 Delsumma 71 581 48 164

Totalsumma 36 272 41 863 Interrimsskulder 

Konto 2991 (upplupna kostnader vilka betalats

Not 13 2006 men avser 2005) 2005 2004

Likvida medel 2005 2004 Skattemyndigheten. 25 341 24 988

Kassa 17 10 Överföring projektmedel 0 -1 128

Bank 17 927 29 786 Värme Kollektor -816 

Summa 17 944 29 796 KPA 0 -848

Div 120 309

Not 14 Delsumma 24 645 23 321

Eget kapital 2005 2004 Konto 2992 ( förutbetalda intäkter vilka erhållits

Anläggningstillgångar 333 317 321 659  i slutet av 2004 men avser 2005) 2005 2004

Långfristiga skulder: Överföring av projektmedel –05 7 290 8 177

Lån -28 000 -30 000 Överföring schablonavdrag –05 2 391 2 202

Avsättningar: Hyror 96 73

Pensionsskuld -10 055 -10 095 Delsumma 9 777 10 452

Anläggningskapital 295 262 281 564 Totalsumma 106 003 81 937

Omsättningstillgångar 54 588 72 354

Kortfristiga skulder -105 988 -110105 Not 18 

Rörelsekapital -51 400 -37 751 Borgensförbindelser 

Summa Eget kapital 243 862 243 813 Förbindelserna redovisas inom linjen.  

Uppgifterna för bolag och övriga åtaganden avser  

Not 15 beslutade borgensbelopp reducerade med gjorda 

Pensioner 2005 2004 amorteringar. Uppgifterna om borgensåtaganden

Avsättningar pensioner 8 092 8 124 för egnahem är lämnade av Statens Bostadsfinan-

Avsättning löneskatt 1 963 1 971 sierings AB och utgör 40% av aktuell lånefordran 

Summa 10 055 10 095 för statliga lån till egnahem.

2005 2004

Not 16 Åmåls kommunfastigheter AB 419 999 397 840

Långfristiga skulder 2005 2004 Åmåls Tennisklubb 102 102

Lån i banker o låneinstitut 28000 30000 Ånimskogs Bygdegårdsförening 2 250 2 250

Summa 28 000 30 000 Fengersfors Folkets hus 1 200 0

Ansvarsåtaganden egnahem 953 1 387

Not 17 Summa 424 504 401 579

Kortfristiga skulder 2005 2004

Leverantörsskulder 21 576 22 786 Not 19 

Moms o särsk punktskatter 369 -298 Pensionsförpliktelser   2005 2004

Personalens skatter, avg -6 114 (vilka ej upptagits i BR)

Särskild sjukförs. Avg 12 0 (inkl löneskatt) 274 990 274 241

Slutrevision 168 138 Summa 274 990 274 241
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Not 20 

Justering för avsättning  2005 2004

till pensionsskuld 

Skuldökning pensioner  -339 587

Ränteuppräkning pensionsskuld    290 564

Engångspremie  0 -1 114

Värdebesked, överskottsfond -319 0

Summa -368 37

Not 21 

Övriga Justeringsposter 2005 2004

Reavinst vid fastighetsförsäljning 0 -902

Reaförlust vid fastighetsförsälning 114 

Timavlönad personal dec –03 -1 787

Ianspråktagande av Eget kapital -813 0

Summa -699 -2 689

Not 22 

Försäljning av  2005 

Anläggningstillgångar 

Del av Fjärilen 1 21

Del av Åmåls Hanebol 1:1 79  
Esplanaden 5 o 6 100 

Summa 200 

Not 23 

Årets resultat 2005 2004

Avstämning av balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkning 862 330

Avgår realisationsvinster  0 -902

Justerat resultat 862 -572
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

Informationen till denna personalekonomiska

redovisning är hämtad ur personal- och 

ekonomisystemen. Den statistik och de

bearbetningar som redovisar avser förhållandet per 

den 31 december 2005. Definitionerna baseras på

Kommunförbundets rekommendationer.

Anställd =  

Tillsvidareanställda med månadslön, grupp 1 (fast

anställda). 

Visstidsanställda med månadslön, grupp 1

Grupp 1 = 

Arbetstagare med heltidsanställning eller

deltidsanställning (omfattande minst 40 % av den

för motsvarande heltidsanställd gällande

arbetstiden) och som anställts för en 

sammanhängande tid av minst tre månader.

1. Anställda/förvaltning  

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

Antal tillsv kvinnor    21 117    358  520  1016

Antal tillsv män         16 67    129 39 251 

Antal visstid kvinnor   13 15   54 207  289 

Antal visstid män      2   5    22   22  51

Totalt  52  204   563  788  1607
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 2005 var 1267, vilket är en

ökning med 20. Kultur och Service förvaltningen 

har ökat med 21 tillsvidareanställda. Ökning beror

på att visstidsanställningar har konverterats till

tillsvidareanställningar. Totalt har all personal i 

Åmåls kommun ökat med 37. 

2. Anställda heltid/deltid 

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

Heltid tillsv 32 105  420     159 716 

Deltid tillsv  5  79  67 400    551 

Heltid visstid  8   6 39   50 103 

Deltid visstid  7   14  37 179   237 

De flesta som arbetar deltid är kvinnor. Detta

oavsett om man är tillsvidare- eller visstidsanställd.

För männen är förhållandet det omvända, flertalet

arbetar heltid. 52 % av kvinnorna som är

tillsvidareanställda arbetar deltid, 13 % av männen,

förhållandet var likartad år 2004.   

76 % av kvinnorna som är visstidsanställda arbetar

deltid, 38 % av männen. År 2004 arbetade 81 % av

visstidsanställda kvinnor deltid, 31 % av männen

Vård- och omsorgsförvaltningen har det största

antalet deltidsanställda, 26 % av deras  

tillsvidareanställda personal arbetar heltid, vilket är

en ökning med 2 %.

3. Åldersstruktur

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

Medelålder kvinnor  51,5 51,5   47,5 44,7   46,6 

Medelålder män 49,7  49,2   48,3 40,5   47,4

Medelålder totalt 50,5  50,7   47,7 44,4   46,8

När det gäller åldersstrukturen i kommunen framgår

att ca 46 % av de tillsvidareanställda befinner 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 570 personer uppnått

pensionsålder.  

Bland de visstidsanställda är åldersstrukturen den 

omvända. Vilket innebar att 70 % av de

visstidsanställda återfinns inom åldersintervallen

upp till 49 år. Medelålder för tillsvidareanställda,

grupp 1, har ökat något till 46,8 år (46,7 år 2004-

12-31). 

4. Arbetad tid  
(Gäller tillsvidareanställda och visstidsanställda, grupp 1)

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

Sjukledighet 2,43  8,15    5,73   9,33  7,70 

Barnledighet  0,70  0,40   4,07   3,30  3,12 

Semesterledighet  9,44 7,65    4,34   7,09  6,27 

Övrig ledighet   1,72   0,98 4,18   6,56  4,87 

Total frånvaro 14,29 17,18  18,32  26,28  21,96 

Nettoarbetstid  85,71  82,82 81,68  73,72  78,04 

Av den totala överenskomna arbetstiden är

nettoarbetstiden 78,04 %, en ökning från 77,77 %

år 2004. En bidragande orsak till den ökade

nettoarbetstiden är att sjukledighet har minskat i

samtliga förvaltningar. Männens nettoarbetstid är

86,69 % vilket är en ökning från 85,25 %, en stor

bidragande orsak är att sjukledigheten minskat.

Kvinnornas nettoarbetstid är 76,04 % vilket är

samma andel som förra året.  Kvinnorna

sjukledighet har minskat något medan den övriga

ledighet ökat. Förklaring till skillnaden mellan

männens och kvinnornas nettoarbetstid är till stor

del att kvinnorna har högre sjukledighet 8,52 % 

jämfört med männens 4,19 %.

5. Redovisning av sjukfrånvaro, andel

sjukfrånvaro 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  % 58,05 73,66  74,13 75,45  74,50 
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Långtidssjukskrivningarna, 60 dgr eller mer, har 

minskat något i alla förvaltningarna, från 77,82 % 

till 74,50 %. Andelen sjukskrivningar som varar 60

dagar eller mer är störst på Vård och 

omsorgsförvaltningen, trots en minskning jämfört

med år 2004. En orsak till minskningen är att ett  

rehabiliteringsprogram för långtidssjukskrivna har

genomförts under 2005. 

74,13 % av sjukfrånvaron på Barn- och utbildnings-

förvaltningen är sjukfrånvaro över 60 dagar.

Enheterna på Barn- Utbildning har satsat på

friskvårdsarbete samt ett hälsoprojekt inom

förskoleenheten. Frånvaroorsakerna är blandade,

både individ och arbetsrelaterade sjukdomar

förekommer. 

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   0 2,47 5,19 4,55  4,74 

30-49 år 0,78   4,56 5,38   10,82  7,66 

50 år >  3,68  10,50    7,60   14,19 10,41 

Totalt           2,41   7,65 6,42   10,82  8,51 

Sjukfrånvaron ökar med åldern. Tabellen visar att i

åldersintervallet 50 år > finns den största

sjukfrånvaron, 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 3,88   9,89  7,32   11,45  9,72 

Män   0,45   4,19  4,27 5,75  4,68 

Totalt         2,41   7,65  6,42  10,82   8,51

Sjukfrånvaron är högst för kvinnor inom Vård och

omsorgsförvaltningen i förhållande till ordinarie 

arbetstid. Total sjukfrånvaro för kvinnor har

minskat från 10.83 % år 2004 till 9,72 %, männens

sjukfrånvaro har minskat från 5,94 % 2004 till 4,68 

%. 

8. Personalkostnader (tkr) 
2003 2004  2005 

Arvode till förtroendevalda 1 860 1 265 1 198

Personalkost varav 442 342 456 918 466 473

- Månadslön 220 459 230 902 236 622

- Timanställda             15 769   18 162   19 818

- Mertid/övertid            5 854   5 513 4 720 

- Övriga anställda               10 339   8 672   6 992

- Sjuklön 4 490 4 782  4 120

- Semesterlön 36 817   36 300 37 831

- Ob-tillägg 12 623   12 648 12 381

- Sociala avgifter enl. lag 130 130  134 036 136 814

- Övrigt 5 861   5 903 7 175 

Total personalkostnad       444 202  458 183   467 671 

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

grupp 1)

   KS    K&S B&U    V&O  Totalt

Kvinnor 23 102  17 746 21 930   18 508 19 721 

Män   28 127  21 029 24 916   19 337 23 216 

Totalt 25 275  18 942   22 721 18 565 20 413 

Jämfört med 2004-12-31 har kvinnors löner ökat med 434

kr och männens löner med 218 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, grupp 1)

2003 2004  2005

Semesterlöneskuld             21 081   21 297 21 711

Sparade semesterdagar 18 074   17 671 17 551 

Kommunens semesterlöneskuld består av de

semesterdagar som de anställda tjänat in men ännu 

inte tagit ut. 2005 hade skulden ökat med 414 000 

kr. Den 31 december 2005 fanns 17 551 semester-

dagar sparade, vilket betyder att varje anställd i

kommunen då hade i genomsnitt 10.9 sparade 

semesterdagar.

11. Preliminär uppehållslöneskuld (tkr)

2003  2004   2005

Preliminär uppehållslöneskuld 832   824 929

Uppehållslöneskuld är den skuld som kommun har

till de uppehållsanställda och som består av den

summa pengar som ska betalas ut under 

nästkommande sommaruppehåll. Den preliminära

uppehållslöneskulden var något högre 2005 än

föregående år. 

11. Personalomsättning
(Extern personalomsättning inkl pensionsavgångar och dödsfall)

1996  1997 1998  1999 2000

Antal personer 67  63 54 68 66

2001   2002 2003 2004  2005 

Antal personer              39 61  69 49 67 

Personalomsättningen har ökat något 2005 jämfört

med 2004. Trenden är att personalomsättning ligger 

på omkring 65 personer per år. 
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Sammanfattning Välfärdsbokslut

Från och med år 2006 kommer välfärdsbokslut att

göras för Åmåls kommun. Med hjälp av aktuellast

möjliga statistik beskriver välfärdsbokslutet genom

olika variabler folkhälsoläget i kommunen. Över tid

kommer således preventionsarbetet att få större 

resultattydlighet samtidigt som eftersatta samhälls-

grupper kan identifieras.

Välfärdsbokslutet är uppbyggt via de 11 nationella

Folkhälsomålen
1
.  

Ekonomisk och social trygghet är en grundläggande

förutsättning för folkhälsan i Sverige. I dagsläget är

hälsan ojämnt fördelad över befolkningen och har

stora geografiska och socioekonomiska skillnader.  

Det innebär att den som är fattig har en sämre hälsa

än genomsnittet och att den som hör till en kommun

med dålig ekonomi har lägre medellivslängd än den 

som är boende i en välbeställd kommun.

Tandhälsan hos barn i socioekonomiskt svaga

grupper är påtagligt sämre jämfört med andra barn.

Karies är vanligare hos barn i arbetarhem och 

särskilt vanligt hos invandrarbarn. Andel kariesfria

3-, 12-åringar har sjunkit i Åmål sedan år 2003.

Dock har andelen kariesfria 19-åringar ökat i

kommunen sedan förra året.

Åmål har störst andel högutbildade invånare i hela

Dalsland. Utbildning är en viktig resurs i

människornas välfärd, då möjligheterna till 

försörjning ökar. Kvinnorna i Åmål har generellt

genomfört en längre utbildning än männen. 11 % av

kommuninvånarna har en utbildning på tre år eller

längre. Nationellt har 19 % av landets befolkning

en utbildning på tre år eller längre. 

Den svenska välfärdspolitiken bygger på en hållbar

ekonomisk tillväxt. Basen i detta är att upprätthålla

en hög sysselsättning så att invånarna kan försörja

sig själva genom eget arbete.

I Åmål har antal personer med sjuk- eller

aktivitetsersättning ökat inom samtliga

åldersgrupper frånsett personer 55-59 år, sedan år 

2003. Den största gruppen med sjuk- eller

aktivitetsersättning i kommunen är personer i 

åldern 60-65 år. Denna siffra har ökat sedan år

2004.

Av den totala befolkningen mellan 16-64 år i Åmål,

var 8,9 % arbetslösa förra året.  

Arbetslösheten i Sverige för samma åldersgrupp

och år var 6,3 %. Av Åmåls arbetslösa var 3,5 % 

engagerade i någon form av program. För

ungdomar 18-24 år i Åmål är arbetslösheten 10,4 

%. 

1
 http://www.regeringen.se/sb/d/2531 

Ett förebyggande hälsoarbete kan långsiktigt vara

mycket effektivt om de sätts in i tidig ålder. Barn

och ungdomar kommer således alltid att vara en

aktuell målgrupp för preventionsarbete. 

Familje-, Skol- och fritidsförhållanden är de

viktigaste målområdena för barns hälsa och barn 

har rätt att känna trygghet inom samtliga tre

områden. I Åmål finns dock barn som på olika sätt

lever i utsatta situationer. Under första kvartalet av

år 2005 anmäldes 1 % av kommunens samtliga

barn i åldern 0-19 år (totalt 29 anmälningar) för att

de misstänktes fara illa. Pojkar under 12 år var den

största gruppen. Relationen mellan föräldrarna 

påverkar barnets hälsa. År 2004 skedde i Åmål 4,37 

skilsmässor per 100 barn. Genomsnittet i landet för

samma variabel är 3,26. Separationer kan till viss

del förebyggas med föräldrautbildning, vilket

erbjuds alla gravida par i kommunen genom Åmåls

familjecentral. 

I Åmål har 55 % av årsarbetarna inom förskolan 

pedagogisk utbildning (år 2005). Detta är en något

lägre siffra än för åren 2003 och 2004. Andel

pedagogiskt utbildade lärare i grundskolan har ökat

sedan år 2003 och ligger år 2005 på 85 %, vilket är

samma siffra som riksgenomsnittet.  

Bland Dalslandskommunerna har Åmål det lägsta

antalet elever som är godkända till

gymnasieutbildning (88 %). Riksgenomsnittet för

elever godkända till gymnasieutbildning ligger på

89 %. I den Dalslandsgemensamma drogvane-

undersökningen som genomfördes år 2003, uppgav 

85 % av eleverna i årskurs 9 att de trivdes mycket

till ganska mycket i skolan. Resultat var det bästa

av samtliga Dalslandskommuners. 

Andel personer med psykisk ohälsa ökar i hela

landet. I Åmål är 31 % av andelen sjukfall 60 dagar 

eller längre, direkt relaterbara till psykisk ohälsa. I

samtliga Dalslandskommuner är detta nyckeltal

högre än i Åmål och i samtliga Dalslandskommuner

är siffran konstant eller ökande sedan år 2004. 

Antal definierade dygnsdoser av antidepressiva

medel har ökat med 5,89 % sedan år 2004.

Ökningen av definierade dygnsdoser antidepressiva

medel för regionen, sedan år 2004, är 2,91 % och

för riket 2,07 %. Antal nyanmälningar från Åmål

till Barn- och ungdomspsykiatriska öppen-

vårdsmottagning (BUP) i Bäckefors, har ökat från 

28 personer år 2003, till 30 personer år 2004 och till

42 personer år 2005.  
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Åmål hade förra året flest nyanmälda fall till BUP,
bland kommunerna i Dalsland. Folkhälsorapporten
från år 2005 visar att den psykiska ohälsan ökar i
samhället. Psykisk ohälsa är en relevant riskfaktor
för självmord. År 1999-2003 begick 11,1 kvinnor
suicid i Åmål och 34,9 män.

Sunda och säkra miljöer är en grund för god hälsa.
Under 2005 anmäldes 9 814 brott per 100 000 
invånare, varav 641 var våldsbrott. Åmål ligger
kraftigt under både region- och riksgenomsnittet
vad gäller anmälda brott och våldsbrott.  

Personskador är ett stort folkhälsoproblem i
Sverige. Antal olycksfall är mycket ojämnt fördelat 
över åldersgrupperna i Åmål. Andel skadade
kvinnor 0-19 år per 1000 invånare var 11,8 under år 
2002 och samma siffra för män 0-19 år var 11,1.

Skadade kvinnor i åldern 65+, var 34,5 per 1000 
invånare år 2002. Samma siffra det året för män 
65+ är 16,2. Osteoporos (benskörhet) hos äldre
kvinnor tros vara en stor påverkansfaktor för den 
framträdande olycksfallfrekvensen hos kvinnor
65+. 

I Åmål genomförs flest aborter per 1000 kvinnor 
jämfört med samtliga Dalslandskommuner och 
även rikets genomsnitt. Störst andel aborter står
kvinnor 20-29 år för. Antal aborter för denna
åldersgrupp har stadigt ökat sedan 1985 och var 
33,1 aborter per 1000 kvinnor under perioden år 
2000-2004.  

Besöken vid Åmåls ungdomsmottagning blir fler
för varje år. Det är både besöken hos barnmorska,
kurator och läkare som ökar. 86 % av de ungdomar
som kom till mottagningen år 2005, var kvinnor.  

Det är av stor betydelse att ungdomsmottagningen
är lättillgänglig för ungdomarna, vilken den ökande
besökssiffran torde vara en indikator för.  
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ANSVARSOMRÅDE  BUDGET  REDOVISNING BUDGET- 
Kkr Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt AVVIKELSE 

NETTO 
Kommunfullmäktige m.m. 1.539 - 1.455 - 84 
Kommunstyrelsen 52.232 -8.761 57.105 -15.611 1.977 
Bygg- & Miljönämnd 2.520 -1.106 2.948 -1.515 -19 
Kultur- & Servicenämnd 147.354 -100.768 155.734 -108.235 -913 
Barn- & Utbildningsnämnd 301.981 -73.116 304.936 -78.458 2.387 
Vård- & Omsorgsnämnd 254.071 -44.570 251.313 -47.933 6.121 
Pensionskostnader 32.714 - 35.235 - -2.521 
Finansförvaltning (del av) 1.086 -32.980 1.150 -33.681 636 
Summa verksamhet 793.497 -261.301 809.876 -285.433 7.752 

Skatteintäkter - -397.840 - -394.369 -3.471 
Generella statsbidrag och utjämning - -130.078 - -126.621 -3.457 
Finansiella intäkter - -5.873 - -5.770 -103 
Finansiella kostnader 1.571 - 1.454 - 117 
Resultat före  
extraordinära poster 795.068 -795.092 811.330 -812.192 838 

Kommentarer till större budgetavvikelser återfinnes under respektive nämnds egna redogörelser 
över 2005 års verksamhet. 
Dessutom finns en redogörelse för större budgetavvikelser i förvaltningsberättelsen på sidan 6.
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INVESTERINGSREDOVISNING KOMMUNEN 

Belopp i Kkr Budget 2005 Investerings- 

Inkl. tilläggsbudget utgift 2005 

Kommunstyrelsen

Data- o kontorsutrustning 455 311 

Containerterminal Värm Dal 200 110 

Diverse investeringar fastigheter 742 833 

Diverse utrustning Räddningstjänsten 200 190 

Utbyte av fordon Räddningstjänsten 2.190 2.229 

Summa Kommunstyrelsen 3.787 3.673 

Kultur- och servicenämnden 

Hamnterminal steg 2 & 3 3.611 4.410 

Data- och Kartutrustning 205 59 

Sopbil 1.700 1.428 

Städmaskiner  50 28 

Diverse utrustning Kulturhuset 175 62 

Parkförnyelse, träd 200 309 

Lekplatser/Badplatser 300 347 

Motionsspår, diverse investeringar 200 179 

Småbåtshamnar, diverse investeringar 525 990 

Idrottsanläggningar, diverse investeringar 570 311 

Ishallen, investeringar maskinrum 150 135 

Trafiksäkerhetsförbättringar 1.107 1.570 

Beläggningsarbeten 2.374 756 

Förstärkning gator 3.750 2.479 

Centrumutveckling  750 979 

Brounderhåll 150 217 

Nya gatljusarmaturer 300 188 

Nya Råvattentäkter 5.678 4.061 

Investeringar vattenledningar, mätare 83 311 

Investeringar Avloppsledningar 260 28 

Tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivning 300 17 

Avloppsreningsverket, renovering, ombyggnad 4.000 1.676 

Byte VA-ledningar 1.950 1.713 

Örnäs Camping, servicehus m.m 1.133 1.817 

Simhallen diverse investeringar 280 231 

Turistinformation, välkomsttavlor RV45 100 141 

Östby  deponianläggning, projektering& utbyggnad 500 500 

Summa Kultur- och Servicenämnden  30.401 24.942 
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INVESTERINGSREDOVISNING KOMMUNEN 

Belopp i Kkr Budget 2005 Investerings- 

Inkl tilläggsbudget utgift 2005 

Barn- och utbildningsnämnden 

Nya musikinstrument 94 91 

Förskola, diverse ny utrustning 360 325 

Fritidshem, diverse ny utrustning 40 46 

Förskoleklass, diverse  ny utrustning 45 16 

Grundskola, diverse ny utrustning 1.790 1.688 

Gymnasieskola, diverse ny utrustning 3.425 3.029 

Gymnasiesärskola, diverse ny utrustning 35 34 

Grundläggande vuxenutbildning, ljudanläggning 75 0 

Gymnasial vuxenutbildning 351 318 

B&U centralt kansli, diverse kontorsutrustning 45 41 

IT- avdelningen, diverse datautrustning 581 580 

Resurscentrum, kansli, datautrustning 25 10 

Summa Barn- och Utbildningsnämnden 6.866 6.178 

Vård- och Omsorgsnämnden 

Ordinärt boende äldre, diverse utrustning 386 38 

Ordinärt boende funktionshindrade, diverse utrustning 538 536 

Särskilt boende äldre, diverse utrustning 1.354 1.257 

Boende enl. LSS och LASS, diverse utrustning 25 11 

Öppen verksamhet, möbler till Täppan 35 0 

V&O gemensam stab, diverse kontorsutrustning 250 220 

Summa Vård- och Omsorgsnämnden 2.588 2.062 

Summa bruttoinvestering 43.642 36.855 

Investeringsbidrag

Hamnterminal -60 

Förstärkning av gator -12 

Trafiksäkerhetsförbättringar -1.134 

Industrigatan -87 

Ny Råvattentäkt -90 

Godsterminal  -269 

Summa investeringsbidrag -1.652 

Summa nettoinvesteringar 35.203 

Försäljning fastigheter -200 

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.  18. 
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KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Kurt Svensson (c)
Förvaltningschef: Susanne Korduner 

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är
kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Den ska leda och samordna planeringen av
kommunens ekonomi och verksamhet. Kommun-
styrelsen är också Krisledningsnämnd och
Räddningsnämnd. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens över-
gripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer
och övriga styrdokument. Den ska bereda ärenden
till fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga
nämnders och kommunala organs verksamhet, över
de kommunala bolagen samt över de kommunal-
förbund med mera, som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika
budgetberedning och ett personalutskott.

Måluppfyllelse 

Med den strategiska utvecklingsplanen som 

riktmärke följer kommunstyrelsen utvecklingen i 

kommunen och vidtar utvecklingsåtgärder.

Kommunstyrelsen följer också kommunens 

organisation och verkar fortlöpande för anpass-

ningar och utveckling. Som exempel kan nämnas

förändringarna inom IT-verksamheten och GIS-

verksamheten.

Samverkan pågår och utvecklas främst med Säffle

kommun men även inom Dalsland och i Fyrbodals-

området (kommunalförbundet). 

Personalutveckling 

För kommunens organisation innebär det ett

ständigt hanterande av förändringar för att fullgöra

sitt uppdrag. Det ställer höga krav på kommunala

chefer. Ett bra och tydligt ledarskap är viktigt för att 

medarbetarna ska kunna känna stolthet och 

delaktighet. Under 2005 har mellanchefsutbild-

ningen som startades upp 2004 slutförts. Flertalet

mellanchefer och arbetsledare i Åmåls kommun har

genomgått mellanchefsutbildningen.

Personalavdelningen har arbetat fram ett gemen-

samt rehabiliteringskoncept för Åmåls kommun.

Rehabiliteringskonceptet ska vara ett stöd för

närmaste chef som ansvarar för rehabiliteringen.

Minskad frånvaro har varit en målsättning under

2005, vilket rehabiliteringskonceptet medverkat till.

Rekryteringskonceptet samt det lönepolitiska

programmet har reviderats under 2005 för att öka

möjligheterna att rekrytera och behålla personal.

Arbetsmiljöfrågor har varit prioriterade under 2005.

Ett nytt samverkansavtal, FAS 05, har tagits fram

av personalavdelningen tillsammans med fackliga

företrädare. Samverkansavtalet innebär tydliga

riktlinjer för arbetsgivare och fackliga företrädare

hur gemensamma frågor ska hanteras. 

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING

ADMINISTRATIV ENHET

Kommunens näringslivsfrågor har handlagts av

kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och

kommunchefen.

Näringslivsrådet, med en styrelse på sex personer 

från Industriföreningen, Företagarna, Svensk

Handel samt kommunen har varit rådgivande organ.

Vi stöttar med rådgivning för nyföretagare, 

utbildningsinsatser, handläggning av olika

stödåtgärder och etableringsfrågor. Vi har satsat allt 

mer för att tydliggöra ”en dörr in” -begreppet.

FASTIGHETSENHET 

Förvaltar kommunens fastigheter, drift och under-

håll, hyresvärdsystem med kalkyler och avtal.

Försäljning och fastighetsköp, lagfarts- och inteck-

ningsärenden.

Resultaträkning
tkr 2005 2004
Intäkter 15 611 13 450
Kostnader -51 901 -42 773
Kapitaltjänstkostnader -5 204 -4 405
Nettokostnader -41 494 -33 728
Kommunbidrag 43 471 35 211
Årets resultat 1 977 1 483

Nämndens fördelning av kostnader

Personal

Material, 
bidrag, 
tjänster

Kapitaltjänst- 
kostnader 
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KOMMUNSTYRELSEN

Projektprogram med investerings- och årskostnads-

kalkyler samt kvalitetskontroll och redovisning i

samband med om- och nybyggnad. 

PERSONALENHET

Enheten består av en PA- och en lönedel. Enheten 

leds av personalchefen och består i övrigt av 

personalekonom, personalsekreterare samt löne-

assistenter.

Enheten är kommunstyrelsens verktyg för att

förverkliga kommunens personalpolitik samt deltar

i organisations- och utvecklingsarbete. Enheten

arbetar också konsultativt mot övriga förvaltningar.

Enheten visar ett mindre underskott vilket beror på

ett oförutsett behov av ökad dataverksamhet. 

EKONOMIENHET

Ekonomienheten är kommunens centrala ekonomi- 

och finansförvaltning med ansvar för:

• Ekonomiska beräkningar och sammanställning av

kommunens årsbudget och ekonomisk lång-

tidsplanering. 

• Upprättande av delårs- och årsbokslut för 

kommunen och koncernen.

• Redovisningsmodell, kontoplansstruktur samt

utveckling  och publisering via Web.

• Månadsuppföljning av ekonomi och verksamhet för 

kommunen samt rapportering till kommun-

styrelsen.

• Drift, underhåll och utveckling av kommunens

centrala ekonomisystem. Samtliga fem Dals-

landskommuner har i ett samarbetsprojekt upp-

handlat ett nytt ekonomisystem. Det upphandlade 

ekonomisystemet heter Agresso och är fr.o. m 2005

i drift i samtliga Dalslandskommuner.

• Datasupport- förvaltningsstöd samt utveckling av

externa- o interna ekonomiska och system-

ekonomiska rutiner – internkonsult. 

• Ekonomienheten utgör beredningsorgan i ärenden 

av ekonomst art. 

• Enheten ansvarar för lämnande av ekonomisk 

statistik samt redovisning av samtliga dona-

tionsfonder.

• Inom enheten finns kommunens centrala kassa-

funktion, central kravverksamhet samt det över-

gripande ansvaret för kommunens försäkrings-

frågor.

KANSLIENHET

Kanslienheten är kommunens centrala kansli och 

svarar för de administrativa rutinerna för kommun-

fullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbets-

utskott. 

Genom enheten hanteras de centrala ärendena från

aktläggning till protokollföring. Kommunens

centrala diarium finns inom enheten.

Enheten är kommunens administrativa organ för

allmänna val och folkomröstningar och svarar för

kontakterna med Länsstyrelsen och Valmyn-

digheten.

IT/GIS-ENHET 

Enheten tillgodoser kommunens behov av kartor, 

geodata och annan lägesbunden information genom 

uppbyggnad och underhåll av kommunens 

geodatabaser. 

Ansvarar för och utvecklar kommunens användning

av geografisk informationsteknik (GIT). Medverkar

i fastighetsbildning och ger service i fastighets- 

bildningsfrågor. Är myndighet i adress- och

byggnadsregisterfrågor. 

Ansvarar för uppbyggnad av den informations-

tekniska infrastrukturen i kommunen genom inter-

och intranetteknik.

Arbetar med policy och säkerhetsfrågor i samband

med användandet av informationsteknik. Svarar för 

drift och underhåll av kommunikationsutrustning

för gemensamma datorer. 

Medverkar vid inköp av datorer och programvaror.

Ger hård- och mjukvaruservice till andra förvalt-

ningar.

RÄDDNINGSENHET

Inledning

Räddningstjänstens verksamhet kan beskrivas i tre 

tidsskeenden:

Före olycka – under olycka – efter olycka. 

I skeendet före olycka arbetar räddningstjänsten 

med olycksfallsförebyggande verksamhet på många

olika områden

Måluppfyllelse 

• Rådgivning i brandtekniska ärenden vid om– och

tillbyggnader av byggnader och andra anläggningar

– god måluppfyllelse 

• Information och rådgivning till innevånare och

verksamheter om olycksförebyggande åtgärder och

hur man skall bete sig om en olycka inträffar – god

måluppfyllelse

• Tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva 

varor som till exempel brandfarliga vätskor som

• bensin och brandfarliga gaser som gasol och 

acetylen – god  måluppfyllelse
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KOMMUNSTYRELSEN

• Rådgivning, utbildning och tillsyn enligt lagen om

systematiskt brandskyddsarbete som omfattar alla

verksamheter – god måluppfyllelse

• Samverkan med andra myndigheter/ verksamheter

som Polis, ambulans, socialtjänst och andra 

räddningstjänster. Samverkan sker i remiss-

ärenden, förberedelser övning och effektivisering

av utnyttjande av tillgängliga personella och

tekniska resurser – god måluppfyllelse

• Utbildning och övning av räddningstjänstens

organisation för att kunna hantera de

olyckssituationer som kräver ingripande – god 

måluppfyllelse

• Tillhandahållande, skötsel, drift och underhåll på

räddningsfordon, räddningsutrustning, larmerings-

utrustning  på brandstationen och övningsanlägg-

ningen – tillfredsställande måluppfyllelse

• Genomföra riskbedömningar/analyser 

- tillfredsställande måluppfyllelse 

• Utarbeta insatsplaner på företag och andra  

anläggningar  - behov av utveckling 

• Hantera automatiska brandlarm –tillfreds-

ställande måluppfyllelse 

Tidsskeendet under olycka innebär åtgärdande av

olyckor som kan vara bränder, trafikolyckor,

utsläpp av kemikalier, djurlivräddning,

drunkningstillbud och alla andra olyckor som

innebär fara för människor, egendom och miljö –

god måluppfyllelse

Tidsskeendet efter olycka innefattar olycks-

utredningar för att tillvarata erfarenheter och

utveckla verksamheten – behov av utveckling.

Personalutveckling 

Från att tidigare ha haft vakanser på heltids-

tjänsterna har bemanningen förstärkts och Brand-

inspektörstjänsten som varit vakant är tillsatt med

enligt eget önskemål 60% tjänstgöringsgrad för  

befattningshavaren .Åmål fick under 2005 sin första

kvinnliga brandman. Sedan första juli 2005 har

räddningstjänsten en kvinna i utryckningsstyrkan.

2 st deltidsbrandman förutom ovan nämnda

brandman har anställts under året.  

Ekonomi

Åmåls räddningstjänst är billigast i Dalsland. 

Åmålsborna betalar 469 kronor per person för 

räddningstjänsten vilket kan jämföras med ett

genomsnitt i landet på 675 kronor per person. 

År 2004 redovisade räddningstjänsten ett överskott

på 515 tkr på grund av uteblivna lönekostnader för

vakanser. År 2005 redovisar räddningstjänsten ett

underskott på 300 tkr. Orsaken till detta är

tillkomna ersättningsformer för de deltidsanställda

som inte kompenserats tidigare nu får genom-

slagskraft när bemanningen blir ordinarie, den

snäva budgetramen och fler larm än normalt under 

året. 

Viktiga händelser 

Implementering av systematiskt brandskydds-

arbete i kommunen. Antagande av handlings-

program för skydd mot olyckor. Samverkans-

system med personalgrupperna. 

Framtiden 

En viktig del i räddningstjänstens verksamhet är

kontinuerlig utveckling i takt med samhälls-

utvecklingen.  Kvalitetssäkring av verksamheten,

teknikutveckling och utveckling av personalens 

förmågor utgör grunden för det framtida arbetet.

För att förebygga olyckor som kan föranleda

räddningsinsatser måste även det förebyggande 

arbetet utvecklas vidare mot hela samhället. Fortsatt

arbete med riskanalysarbete och informations-

insatser är även en viktig del i det framtida arbetet.  

Nettokostnader per 
verksamhet KS (kkr)

Bokslut

2005

Budget

2005

Bokslut

2004

Faktaruta 
Räddningstjänst (antal)

Bokslut

2005

Bokslutt 

2004

Bokslut

2003

Kommunstyrelsen, Pou 1 872 2 334 6 867 Bränder 44 28 75

Administrativ enhet 3 688 3 963 8 002 Brandsyn/tillsyn 59 38 47

Fastighetsenhet 3 105 3 816 9 424 Trafikolyckor 25 35 26

Ekonomienhet 3 379 3 407 3 451 Insatser Farligt gods,

Personalenhet 4 612 4 484 4 548 oljeskador 0 4 2

Kanslienhet 1 545 1 586 1 587 Larm 173 145 197

Räddningsenhet * 7 754 7 466 6 858 * Övriga insatser 104 81 94

IT- GIS enhet 3 511 3 376 3 185

Övrigt Kommunstyrelsen 12 028 13 039 10 123

Summa 41 494 43 471 54 045
* Räddningenheten tillhörde 

Bygg- & Miljönämnden 2004
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BYGG- & MILJÖNÄMNDEN

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
ansvarsområde. 

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 upprättande av klimatstrategi och Klimp-

ansökan.

Miljökvalitetsmålen; Ett rikt odlingslandskap, 

Levande skogar och Myllrande våtmarker.

Planerade åtgärder kring Mörtebolstjärnet samt

eventuell naturreservatsbildning kring Stora och

Lilla Bräcke har ej utförts enligt plan. I övrigt enligt

plan. 

Miljökvalitetsmålen; Grundvatten av god kvalitet,

Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag.

Nämnden har prioriterat arbetet med dricks-

vattentäkter samt skyddsområden för sådana och 

lagt stora resurser på detta. Härigenom har

inventering/tillsyn av enskilda avlopp, värme-

pumpar och cisterner 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. C och U-

anläggningar i högre utsträckning än vad som

angavs i tillsynsplanen. Detta har sin orsak i den

kompetens som fanns hos visstidsanställd personal

hösten 2005. Nämnden har också prioriterat arbetet

med saneringsåtgärder på fast. Södergården 1:85 

(”Hydro i Tösse”) Tillsyn av hygienlokaler, täkter, 

övriga förorenade områden, B-anläggningar samt

trafikbuller har ej skett enligt upprättad plan. I

övrigt enligt plan.

Målen; En god djurmiljö och Säkra livsmedel

Livsmedelstillsyn har bl.a. på grund av att ordinarie 

personal slutat inte utförts i enlighet med

tillsynsplan. Livsmedelsprovtagning har dock skett

enligt plan. Djurskyddstillsyn har skett i enlighet

med upprättad plan. 

Övrigt

Miljöbokslutsarbete har ej skett enligt upprättad 

plan. Arbetet med kommunala miljömål har

genomförts inom områdena;

Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning

och Frisk luft. Lokala miljömål för övriga områden 

har inte upprättats. 

En helt ny hemsida för nämndens hela

ansvarsområde har upprättats. 

Arbete med miljöanpassade upphandlingsrutiner 

(kommunal upphandling) har ej skett enligt 

upprättad plan. I övrigt enligt plan.  

Viktiga händelser

• Ny organisation sjösattes (sammanslagning av

kultur- och serviceförvaltningen 

och bygg- och miljöförvaltningen)

• Förslag till ny organisation för

miljönämnderna/miljökontoren i Dalsland

färdigställdes. 

• En kommunal energi- och klimatstrategi

upprättades.

• En Klimpansökan inlämnades under året 

• Rekrytering av ny miljö- och hälsoskydds-

inspektör genomfördes under året (befintlig 

tjänst)

• Visstidsanställd personal rekryterades under

hösten 2005. 

Resultaträkning
tkr 2005 2004
Intäkter 1 515 2 412
Kostnader -2 948 -11 051
Kapitaltjänstkostnader 0 -841
Nettokostnader -1 433 -9 480
Kommunbidrag 1 414 10 557
Årets resultat -19 1 077

Nämndens fördelning av kostnader

Personal

Material, 
bidrag, 
tjänster 

Kostnader

29



BYGG- & MILJÖNÄMNDEN

• Ny hemsida för bygg- och miljönämndens 

verksamhet har upprättats.

• Sanering av fastigheten Södergården 1:85

påbörjades (”Hydro i Tösse”).

• Arbetet med skyddsområden för de kommunala

vattentäkterna påbörjades.

• Utbildningsinsatser i den kommande nya livs-

medelslagstiftningen har genomförts.

• Kalkning och kalkningsupphandling har utförts

enligt upprättat kalkningsprogram.

• Arbetet med information och tillsyn avseende

• Egenkontroll hos mindre offentliga/kommer-

siella dricksvattentäkter påbörjades. 

• Radonprojekt riktat mot ”egna hem” påbörjades

(slutförs april 06). 

Ekonomi

Nämndens budget för 2005 förväntas redovisa ett

mindre överskott.

Avseende verksamhet 261 (ansv. 310) konstateras 

att personalkostnaderna överskridit de budgeterade 

kostnaderna. Detta var förväntat och beror på att 

miljökontoret har ett behov av ökade 

personalresurser, vilket till en del tillgodosågs

under hösten 2005. Nämndens avsikt var att

finansiera detta genom ianspråktagande av

innestående kapital från 2004. Miljöchefen 

framställde i januari 2005 önskemål om att få

tillgodogöra sig det innestående kapitalet för detta 

ändamål till ekonomichefen. Något slutgiltigt

besked om användningen av det innestående

kapitalet har inte erhållits. För att inte överskrida

2005 års budget har nämnden inte ianspråktagit

vissa intäkter i 2005 års budget som varit avsedda 

för åtgärder inom naturvårdsområdet (bl.a. 

Mörtebolstjärnet). Nämnden har, av samma

anledning, inte heller utnyttjat budgeterade medel

för övriga kostnader i sin helhet. Detta har medfört

att ett vissa utbildningsinsatser har skjutits på

framtiden.

Avseende verksamhet 262 (ansv. 310) redovisas ett

mindre underskott. Detta är helt och hållet beroende

på något större kostnader för kalknings-

verksamheten än förväntat. 

Avseende kostnader för nämndens sammanträden

och tillhörande kostnader (ansv. 3) redovisas ett

mindre överskott.

Personalutveckling 

Medarbetar-/lönesamtal har hållits med samtliga

anställda under 2005. 

APT-träffar har hållits vid 12 tillfällen under 2005. 

Nämndens personal har också deltagit i miljöträffar

som anordnats gemensamt för miljönämnderna i

Dalsland. 

Miljökontorets personal har tillsammans med övrig

personal inom kultur- och serviceförvaltningen 

deltagit i utbildning enligt Myers Briggs Type

Indicator för utarbetande av en preferensprofil. 

Miljökontorets personal har också deltagit i den

gemensamma friskvårdssatsningen som genomförts

inom kultur- och serviceförvaltningen.

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 2006

avses diskussioner om sådan samverkan inom

Dalsland samt mellan Åmål och Säffle föras vidare. 

Nettokostnader per 
verksamhet (kkr)

Bokslut
2005

Budget
2005

Bokslut
2004

Kostnader per (kr) Bokslut
2005

Budget
2005

Bokslut
2004

Bygg- o Miljönämnd 139 155 131
Miljö och hälsoskydd,
myndighetsutövning 1 211 1 194 741
Miljö, hälsa o
hållbar utveckling 83 65 360

Summa 1 294 1 259 1 101
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KULTUR- & SERVICENÄMNDEN 

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 2005 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 harmoniserar 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 2005 har varit att anlägga

ett nytt råvattenintag för tätortens ca 10 000

invånare. Arbetet färdigställdes under hösten och

fungerar alldeles utmärkt. 

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” 

• ”inom driftbudgetens givna ramar utföra ett

professionellt underhållsarbete på det

kommunala vägnätet för att förebygga

trafikolyckor och personskador.” 

• I den planerade investeringsbudgeten har föl-

jande aktiviteter genomförts: 

-  Industrigatan har färdigställts inkl nya VA-

   ledningar, delen Förrådsgatan-Forsbrogatan 

-  ny GC-väg, delen Järnvägsstationen-Dalhall,

   har färdigställts 

-  omläggning av Gamla Örnäsgatan med nya 

VA-ledningar, delen Hammarsgatan-Väners-

borgsvägen 

-  nya VA-ledningar på Edsgatan, delen Skans-

vägen-Nybrogatan. 

Vatten- och avloppsförsörjning

Målen under året har uppnåtts genom att; 

• ”leverera ett rent och hälsosamt dricksvatten”

• ”ligga på en låg nivå av klagomål från

kommuninvånarna avseende dricksvattnet.”

Tillsammans har de två ansvarsenheterna säkerställt

råvattentillgången för Åmåls tätort genom

anläggandet av det nya råvattenintaget. 

Renhållning och deponiverksamhet

För dessa verksamheter har målen under året varit; 

• ”att förbättra arbetsmiljön för  renhållnings-

arbetarna genom bl a ett nytt lönesystem som

innebär en övergång från ackordslön till

månadslön, en minskning av antalet säckar till

förmån för sopkärl, en minskning av 

dragavståndet mellan kärl och fordon.” 

Löneavtalet förhandlas under januari/februari 2006,

i övrigt har målen uppnåtts.

• ”På Östby deponianläggning skall arbetet med

att utvinna gas starta och förhoppningsvis skall

gasen tillvaratas för ett effektivt

resursutnyttjande.” 

Provborrningar och byggnation av en ”gasstation”

har utförts under året. Under början av år 2006

kommer en tre månaders testperiod att visa

omfattningen av mängden gas i deponin. Därefter

sker ett ställningstagande av vilka åtgärder som

skall vidtas för ett maximalt utnyttjande av energi-

innehållet. 

Resultaträkning
tkr 2005 2004
Intäkter 108 235 105 799
Kostnader -138 079 -133 236
Kapitaltjänstkostnader -17 655 -15 717
Nettokostnader -47 499 -43 154
Kommunbidrag 46 586 43 118
Årets resultat -913 -36

Nämndens fördelning av kostnader

Personal

Material, 
bidrag, 
tjänster

Kapitaltjänst- 
kostnader 
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KULTUR- & SERVICENÄMNDEN 

Kultur-, turism och fritidsverksamhet
Målen har under året infriats genom att; 

• en gedigen verksamhetsutveckling på Huset

har genomsyrat året, där personalen har fått en

professionell handledning från Fritidsforum.

Arbetet mynnade bl a ut i att arbetsplatsen fick

2005 års arbetsmiljöpris

• tillsammans med Säffles fritidsgård har arbetet 

med UKM (Ung Kultur Möts) genomförts i

Säffle 

• 10 olika drogfria ungdomsarrangemang har

genomförts under året. Vid 22 tillfällen har

föreningar nattvandrat i de centrala delarna av

staden

• antalet besökare till fritidsgården har ökat

markant under hösten

• Huset blev under året utsett av Fritidsforum att

vara en av tre gårdsambassader i Sverige, där 

ungdomar och personal utbyter erfarenheter

under de tre kommande åren. 

Kulturhusets verksamhet har i stort sett följt

verksamhetsplanens intentioner. Bibliotekens utlån

följer tyvärr riket i övrigt och fortsätter att gå ner

från 9,9 till 8,8 lån per invånare. Användningen av

bibliotekets digitala tjänster, som utvecklas alltmer,

syns däremot inte i statistiken. Samarbetet med

biblioteket i Säffle har utökats genom vikarie-

inhopp på varandras bibliotek. Tyvärr har ett par i

arbetsgruppen drabbats av längre sjukskrivning,

med sämre kontinuitet i verksamheten som följd.

Inom turistverksamheten har ett antal mål uppnåtts; 

• Gästhamnen vid Marinan fick under våren 

utmärkelsen ”Blå Flagg”, vilket är en

internationell kvalitetsstämpel på en väl

fungerande anläggning utifrån höga krav på

miljö, tillgänglighet, information och service. 

Arbetet går vidare med att söka samma

utmärkelse för Örnäsbadet 2006. 

• Åmål har, i samarbete med övriga Dalsland

och Västsvenska Turistrådet, deltagit i ett antal

mässor för att marknadsföra kommunen

• En ny upplaga av turistbroschyren

Åmålsguiden har producerats under våren. Den

kommer att vara aktuell i två år och har

framställts på svenska, engelska och tyska.  

• En samlad nyproducerad publikation inne-

hållande våra museer finns att tillgå på

Turistbyrån och på museerna

• Samarbetet Säffle-Åmål fortskrider, Fram-

tidens organisationsform har diskuterats med bl

a besöksnäringsgruppen Säffle/Åmål

• Turistaktiviteterna på Vänern har ökat, dels har

vi fler båtskeppare som utgår från både 

gästhamnen och Örnäs Camping, dels har vi

märkt av en markant ökning av trolling- 

besökare, som har Örnäs Camping som

utgångspunkt – campingens marknadsföring

som fiskecamp har medfört en ökning av

beläggningen under den s k lågsäsongen.

Service/Inköp 
Under året har kommunens telefonväxel bytts ut.

Den nya växeln medför en möjlighet för

växeltelefonisterna i Säffle och Dalslandskom-

munerna att samarbeta och hjälpas åt vid frånvaro. 

Nya avtal för bl a kommunens leasingbilar och 

elenergi har tecknats av inköpsansvarig. 

Kost- och städverksamhet 
De uppsatta målen har infriats. Samtidigt har

framtida rationaliseringar inom kostverksamheten

planerats, vilka är beräknade att genomföras under

februari 2006. 

• Inom städverksamheten har en utökning skett

med städning vid Adolfsbergs äldreboende. 

Ur arbets- och miljösynpunkt kan det i vissa

fall vara bra att införa maskiner. 

Denna utveckling kommer att fortsätta på de

områden där detta är möjligt.

• Kostenheten har genomfört en årlig livsmedels-

mässa, som varit mycket uppskattad. På Tösse

skola har en ombyggnad av köket skett, vilken

medfört en förbättrad arbetsmiljö.

Som ett led i kontakterna med närliggande

kommuner fortlöper samarbetet inom både kost- 

och städverksamheten. Detta medför en ömsesidig 

utveckling för kommunerna.

Nettokostnader per 
ansvar (kkr)

Bokslut
2005

Budget
2005

Bokslut
2004

Nettokostnader per 
ansvar (kkr)

Bokslut
2005

Budget
2005

Bokslut
2004

Kultur o Servicenämnd 244 234 203 Gator o Förråd 15 370 14 550 14 325
Kansli/Adm 6 379 6 072 4 220 Vatten o Avlopp -54 0 -48
Renhållning -91 0 -120 Kostenheten 1 263 1 661 1 296
Städenheten -1 0 -105 Camping,Motion,
Kultur o Bibliotek 5 307 5 325 5 210 Rekreation 6 691 6 589 6 641
Park o Idrott 9 984 9 713 9 242 Huset 2 407 2 442 2 289

Östby 0 0 2
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KULTUR- & SERVICENÄMNDEN 

Plan- och byggverksamhet 

Planavdelningen har under våren haft samråd med

länsarkitekten samt handläggaren för Åmåls

kommun om den översiktliga planeringen.

Diskussioner kommer att föras mellan länsstyrelsen

och kommunen om hur en ny översiktsplan skall

utformas.

Under 2005 har insatser på översiktlig planering 

utförts;

• fortsatt GIS-anpassning av underlags- och

rekommendationskartor till ÖP

• komplettering av riksintresseområden har

påbörjats

• komplettering med natura-2000 områden

• samrådsmöte med Vägverket betr klargöranden

om framtida planer för rv 45 genom Åmåls

kommun 

• vindkraftsutredning och strategier inarbetas i

översiktsplan.

Detaljplan för den s k Ahlmarkstomten antogs i juni

–05 och området kan nu planeras för verksamhet

med marin anknytning.

I övrigt har under året 11 detaljplaneärenden varit

under arbete i olika stadier av planprocessen, varav 

två vunnit laga kraft.  

Enheten har deltagit i två EU-projekt; 

• interregprojektet SusSET – utveckling av

stadskärnor

• The LIVCOM AWARD, internationell tävling

om bevarande och utveckling i kommuner av

Åmåls storlek.

Kansliet svarar för de administrativa rutinerna för

bygg- och miljönämnden och nämndens 

beredningsorgan. Nämnden har haft 11 och 

beredningsorganet 6 sammanträden.

Övriga områden som är placerade under 

administrationen är bl a beredning av förköps-

ärenden, debiteringsunderlag och diarieföring

Personalutveckling 

Arbetsmiljöpriset för 2005 delades mellan tre

arbetsplatser i kommunen. En av dessa var HUSET, 

som fick priset p g a den medvetna personal-

utvecklingen och en genomtänkt struktur i

arbetsfördelningen. 

Under året har personal vid samtliga enheter i

kultur- och serviceförvaltningen genomgått ett stort

antal kompetenshöjande utbildningar. 

Förvaltningens mellanchefer och arbetsledare har

deltagit i den gemensamma ledarskapsutbildningen

Säffle/Åmål 2004-2005. Här har även ingått

utbildning i kommunens rehabiliteringskoncept,  

som varit till hjälp för att minska sjukskrivnings-

talen i förvaltningen.

Arbetsrotation har ingått som ett led inom vissa

enheter.

Med bistånd av folkhälsosamordnaren har en

friskvårdssatsning genomförts för alla anställda,

vilket fått till resultat att en stor del av personalen

startat med motionsaktiviteter på många olika sätt. 

Medarbetar/lönesamtal har, med något undantag,

genomförts med all personal. 

Samverkansarbetet och det systematiska

arbetsmiljöarbetet har, via arbetsplatsträffar och på 

annat sätt, bedrivits inom samtliga verksamheter. 

Då förvaltningen under året utökats med bygg- och

miljöverksamhet samt GIS-verksamhet har en

temadag hållits för en sammansvetsning av

personalen. 

Sjukfrånvaro 

Trots vår satsning på friskvård och förebyggande  

aktiviteter är det svårt att fullt ut undvika

sjukskrivningar inom framförallt kost- och

städverksamheten samt renhållning och 

gatuarbeten, där de traditionellt tunga

arbetsmomenten finns. I samverkan med

Kinnekullehälsan och Försäkringskassan arbetar vi

för att förkorta sjukskrivningen och få personalen

tillbaka till arbetet. Vid en kontrollpunkt 2005-11-

30 hade vi i förvaltningen 8 långtidssjuka

heltidsanställda, vid motsvarande tid 2004 var

antalet 7 personer. 

Viktiga händelser under året

Många viktiga händelser har redan beskrivits under

måluppfyllelsen.  I övrigt kan noteras att SCB

genomförde en stor medborgarundersökning hösten

2005 i 39 kommuner i Sverige. I Åmål besvarade 

295 personer frågor som skulle ge svar på hur Åmål

är som plats att bo och leva på. En kort samman-

fattning visar att Åmåls kommun har erhållit

statistiskt säkerställt högre betygsindex jämfört med

genomsnittet för samtliga kommuner vad gäller

grundskola, gång- och cykelvägar, fritid-idrott,  
fritid-kultur, miljöarbete, vatten och avlopp samt

renhållningen. Förutom grundskolan så finns

samtliga övriga verksamheter inom kultur- och

servicenämndens verksamhetsområde, vilket är ett 

glädjande besked på hur kommuninvånarna

upplever vår verksamhet.  
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KULTUR- & SERVICENÄMNDEN 

En arbetsmiljöenkät genomfördes under året i alla
förvaltningar. I kultur- och serviceförvaltningen var
svarsfrekvensen hög och resultatet var bra.

Verksamheten på Högheden har kommit igång igen
efter att Höghedens slalomklubb tecknat ett
arrendeavtal med kommunen.

Framtiden 

Mycket spännande kommer att hända det närmaste
året/åren. Ett axplock inom samhällsplaneringen ser
ut så här..
• Höganäs är på väg att bebyggas 
• planer för bostäder vid Måkeberg har

presenterats
• vid kvarteret Mörten kommer ÅKAB att bygga

nya lägenheter
• vid rondellen finns det spekulanter på den 

detaljplanerade tomten
• Systembolaget vill flytta ihop med

dagligvarubutikerna, ICA och Konsum
• F d Ahlmarkstomten kommer att säkerställas

för marin verksamhet, där SSÅV 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. 

Mer fokus kommer att ägnas åt miljöfrågorna i
kommunen och förhoppningsvis får vi ett positivt
besked på vår ansökan om KLIMP-medel
(klimatinvesteringsprogram). Gasutvinningen på
Östby är  intressant och kommer under våren 2006
att ge svar på hur mycket energi vi kan utvinna.

Under nästkommande år kommer Kommun-
fullmäktige att fatta beslut om en helt ny biblioteks-
plan för kommunen. Arbetet sker på initiativ av
stadsbiblioteket men också i nära samarbete med
vården och skolorna. 

Biblioteksservicen via vår hemsida kommer att
utökas och förbättras. 

Samarbetet med Säffle kommun går vidare. Under
2006 kommer beslut att fattas om;
• en gemensam miljöorganisation?
• en gemensam turistorganisation?

Kanske får vi också se andra samverksansformer
med övriga Dalsland. 

Byalagen i kommunen är mycket aktiva och
bedriver utvecklingsarbete inom såväl besöksnäring 
som fritidsbebyggelse. Arbetet kommer att resultera
i ett antal spännande förslag under 2006.  

Föreningslivet är samhällets stora demokratibärare. 
I Åmål har vi förmånen att ha ett föreningsliv för
alla smakriktningar. Kommunens roll är att
underlätta, stödja och stimulera föreningarna och 
deras ideellt arbetande ledare och funktionärer, så
att vi kan behålla och utveckla det rika föreningsliv
vi har.

Organisatoriskt har kultur- och servicenämnden,
som beskrivits i inledningen, ett vittomspännande
verksamhetsområde. Diskussioner förs i de
parlamentariska grupperna huruvida organisationen 
ska bestå eller förändras. En eventuell förändring av
kommunens organisation kan komma vid den nya
mandatperioden 2007. 

Nettokostnader per 
verksamhet (kkr)

Bokslut

2005

Budget

2005

Bokslut

2004

Kostnader per  (kr)
kommuninnevånare

Bokslut

2005

Budget

2005

Bokslut

2004

Föreningsbidrag 1 565 1 565 1 528 Föreningsbidrag 123 123 133

Bibliotek 3 986 3 911 3 880 Bibliotek 313 272 302

Turistbyrå 235 99 224 Turistbyrå 18 8 17

Kostverksamhet 15 180 14 336 15 593 Kostverksamhet 1 192 1 126 1 216

Städning 10 491 9 541 10 075 Städning 816 749 784

Beläggn.underhåll, vägar 2 473 548 1 103 Beläggningsunderhåll, vägar 194 43 86

Drift gatljus 2 113 2 222 2 097 Drift gatljus 166 174 189

Idrottsanläggningar,hallar 1 725 1 524 1 528 Idrottsanläggningar,hallar 135 120 119

Ishallen 1 975 1 978 2 062 Ishallen 155 155 161

Simhallen 2 381 2 497 2 640 Simhallen 187 196 206

Örnäs Camping 414 245 245 Örnäs Camping 33 19 12

Idrottsplatser, utomhus 1 406 1 422 1 321 Idrottsplatser, utomhus 110 112 103

Summa 43 944 39 888 42 296 3 442 3 097 3 328
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  BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Ordförande: Kjell Kaså (c) 
Förvaltningschef: Roger Westman

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
under året. 
Sektorsmålen består av följande åtta målområden: 
1. Förbättra skolans resultat 
2. Utveckla en skola för alla 
3. Implementera BUN:s beslut om kvalitetsarbete 
4. Utveckla en attraktiv gymnasieskola 
5. Utveckla stödet/infrastrukturen för vuxnas

lärande 
6. Kristinedalsenheten utvecklas till en resurs för

övriga grundskolan 
7. Ge alla elever tillgång till kulturella

uttrycksmedel i ökad utsträckning i skolan och 
på fritiden

8. Skolan skall genomsyras av kommunens
folkhälsoplan

Under varje målområde finns även specifika
uppnåendemål formulerade.

Samtliga utvecklingsområden måste ses i ett längre
perspektiv. Därför kan man inte alltid peka på
specifika resultat för ett enskilt område. 
Vägen att nå målen kan sammanfattas enligt
följande.

Samverkan 

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.
Resurscentrums utvecklingsarbete har uteslutande
fokuserat på målet att ”utveckla en skola för alla”.
Detta som till stor del skett genom ökat samarbete
både inom och utom förvaltningen har medfört att
rutiner och arbetssätt förbättrats. 
Under året har en ”familjecentral” öppnats vilket är 
ett tydligt ex. på ett förebyggande arbete i 
samarbete mellan olika förvaltningar. 
Ett annat samarbete som kan nämnas är mellan
vuxenutbildningen och flyktingmottagningen be-
träffande projekt integration, invandrarakademin
och SFI (svenska för invandrare).

Kompetensutveckling  

En viktig faktor för att uppnå de flesta av
sektorsmålen och för att kunna erbjuda en hög kval-
itet på verksamheten är en medveten, engagerad 
och kompetent personal. Med anledning av detta
har verksamheterna aktivt arbetat med riktad kom-
petensutveckling.
Nämnas kan bl a mellanchefsutbildning till-
sammans med Säffle kommun, information om
Skolverkets utvärderingsmodell BRUK (förskole-
verksamhet och grundskola), utbildning i arbetet
runt IUP (individuella utvecklingsplaner), olika ut-
bildningar och diskussioner runt ämnet Hur mår
barn och unga?, pedagogik/specialpedagogik 10p 
(elevassistenter), teambuilding, deltagande i Mynd-
igheten för skolutvecklings olika kvalitetsnätverk
samt verksamhetsspecifika kurser och konferenser.

Värdegrundsfrågor

Arbetet med värdegrundsfrågor har legat i fokus 
inom alla verksamheter. Man arbetar numera dag-
ligen med värdegrundsfrågor där klassråd/
programråd och elevråd är viktiga forum. Inom
grundskolan arbetar alla klasser bl a med ”Livs-
kunskap” i olika former. Både personal och elever
är idag involverade i värdegrundsarbetet. 

Elevmedverkan 

För sjätte året i följd genomfördes en undersökning 
över barn/elever och föräldrars trivsel och
delaktighet i förskolan/skolan. Resultatet visar
generellt på höga värden, men vissa undantag kan
förekomma. På enheterna har resultatet följts upp

35



BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN 

på verksamhetsråd, klassråd, elevråd och föräldra-
möten. Resultaten har legat till grund för skolans
utvecklingsarbete.
En elevdemokratigrupp bestående av elevrepre-
sentanter från skolår fyra t.o.m. gymnasiet, politiker
och skolledning har arbetat med frågor runt elev-
ernas arbetsmiljö. Detta arbete kommer att ligga till
grund för Åmåls kommuns elevdemokratiplan.
Eleverna på skolorna är i dag med och påverkar sin 
arbetsmiljö genom t.ex. klassråd/programråd, elev-
råd och verksamhetsråd. 

IUP 
All personal inom skolan har fått grundläggande
utbildning i IUP (individuella utvecklingsplaner).
Från och med våren 2006 kommer alla elever att ha
sin egen IUP och ett databaserat hjälpmedel
kommer att sättas in dels som stöd för uppfölj-
ningen men också som ett redskap för interaktiv
kommunikation mellan skola/hem.

Kamratstödjare 
Betydelsen av kamratstödjare på skolan framkom
som en viktig del vid elevdemokratigruppens arbete
under våren. Kamratstödjare finns numera på både 
Södra skolan, Rösparksskolan och Kristineberg-
skolan. På Karlberg har elevrådet initierat en fort-
sättning av kamratstödjare även på gymnasiet. 

Språkutveckling 
Medvetenheten om språkets betydelse för att barnen
skall gå en god framtid till mötes har ökat bland
personalen. En språkgrupp, bestående av personal
från förskolan t.o.m gymnasiet har under året 
arbetat med att utveckla förutsättningarna för att 
stärka språkutvecklingen. Språkgruppens arbete
kommer, enl. beslutad projektbeskrivning i BUN,
att fortgå t.o.m. läsåret 07/08.
Resultaten på nationella proven visar på en tydlig
förbättring i svenska. Satsningen på språket de två
sista åren, där införandet av LUS (läsutveckl-
ingsschema) har varit en viktig del, har gett resultat. 
En mattegrupp har påbörjat ett motsvarande arbete 
för matematikutvecklingen inom skolan.

Kulturskola 
BUN har fattat ett principbeslut om breddning av 
befintligt verksamhetsinnehåll för Musikskolan.

Förutom musik ska även andra kulturverksamheter
ingå, såsom bild, dans, drama, rytmik, m.m.
Under hösten 2005 fastställde BUN projektdirektiv
för det fortsatta utvecklingsarbetet. Där redovisas 
förutom bakgrund, förutsättningar och syfte även en
preliminär målformulering med tidsplan för den nya
Kulturskolan, i vilken nuvarande Musikskolan blir
en del. 

Gymnasieskolans utveckling
Ett avtal slöts under året om att ingå i Fyrbodals
gymnasieskola. Åmåls kommun valde att ej för-
länga avtalet för att istället utreda frågan om ett
bildande av ett kommunalförbund för Säffle/Åmål
gymnasieskolor. 
Karlbergsgymnasiet är inne i en process där
medvetenheten om mål, måluppfyllelse och åtgärd-
er stadigt ökar.  

Vuxnas lärande 
Samarbetet med externa aktörer finns idag som en
röd tråd i vuxenutbildningens arbete. Detta har ökat
kvaliteten och möjligheterna att tillmötesgå de stud-
erandes behov.  Samarbetet med de övriga Dals-
landskommunerna har resulterat i dokumentet ”In-
riktning vux 04”. Detta har bl a  gett ett större ge-
mensamt kursutbud och fler gemensamma peda-
goger.
Kursplaner håller på att utarbetas i de flesta kurser
och i en del fall finns de helt utarbetade på webben.
Detta gör att de flesta kurser går att läsa både en-
skilt eller i grupp.

Prestationer 
Information om antal barn och elever framgår av
faktarutorna. Uppgifterna utgör genomsnitt för året 
under vår- och hösttermin.

Antal barn inom kommunal förskola har ökat under 
2005 medan barn i familjedaghem har minskat.
Personaltätheten har ökat för båda verksamheterna.

Inom grundskolan fortsätter antal elever att minska.
Personaltätheten har ökat mer än budgeterat för fri-
tidshem, men minskat vad gäller förskoleklass och
grundskola.  

Antal elever på Karlbergsgymnasiet uppgick till

Nettokostnader per
verksamhet (kkr)

Bokslut 

2005

Budget

2005

Bokslut

2004

Kostnader per barn/elev 
(kr)

Bokslut

2005

Budget

2005

Bokslut 

2004

Förskoleverksamhet 43 776 44 867 43 490 Förskola 63 240 64 050 61 100

Grundskoleverksamhet 122 152 120 611 115 934 Grundskola 36 980 36 880 35 820

Gymnasieskola 49 365 50 534 45 816 Gymnasieskola 43 270 41 660 43 490

Vuxenutbildning 7 364 8 530 6 596

Musikskola 3 508 3 533 3 601

Övrigt 313 790 364

Summa 226 478 228 865 215 801 *) Direkta verksamhetskostnader

PRODUKTIONSKOSTNAD *)
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718. Elevantalet ökade inte i den utsträckning som
budgeterats. Detta beroende på att antal elever från 
andra kommuner minskade mer än budgeterat. 

Antal gymnasieelever som är bosatta i Åmåls
kommun (hemkommun) har ökat med 15 % jämfört
med 2004. 26 % går i andra kommuner/skolor. 
Detta är en oförändrat jämfört med 2004. 

Personalutveckling 

Barn och utbildningsförvaltningen har under 2005
arbetat med följande områden inom personal och 
organisation.

Åmåls kommuns rehabiliteringsprocess, som under
2005 fanns som ett förslag, har till viss del och 
inom en del enheter börjat tillämpas. Ett samarbete
har vidare utvecklats med företagshälsovården
genom nyttjande av Kinnekullehälsans tjänst rehab-
coach. Ett omfattande hälsoprojekt i samarbete med
Kinnekullehälsan har inletts för personal inom dels
förskoleenheten och dels Södra skolan, grundskole-
enheten.

En utvärdering av ledningsorganisationen för för-
skola och grundskola har gjorts inför beslut av 
barn- och utbildningsnämnden om kommande 
organisation.

Ett utvecklingsarbete för bättre uppföljning av olika
personalkostnader har inletts. 

Vidare har en viss uppföljning och utvärdering 
gjorts av tillämpningen av förvaltningens in-
struktioner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM-instruktioner). Förvaltningen har sedan ett
antal år tillbaka en inarbetad organisation för sam-
verkan mellan arbetsgivare och fackliga organisat-
ioner/anställda.  

Friskvårdsinsatser har genomförts inom förvalt-
ningen för att stärka personalens hälsa.  

Ett antal generella/övergripande kompetens-
utvecklingsinsatser för enskilda anställda har anord-
nats/erbjudits under året, bl a följande: 

- Ledarutbildning för mellanchefer 
- Kurs i kommunala avtalet och arbetsrätt för

chefer, assistenter, stabspersonal, m fl
- Särskilda personalredogörarträffar för inform-

ation och diskussion kring aktuella PA-frågor
- Internutbildning för chefer och stabspersonal

kring utvecklande av digital information/ för-
valtningens hemsidor

Ekonomi
2005 års nettokostnader för barn- och utbildnings-
nämnden uppgick till 226,5 mkr, vilket är en ökning 
med 10,6 mkr jämfört med 2004. Förklaring till
detta är att kostnader för skolskjuts ökat med 1,6 
mkr pga. nytt avtal. Vidare har interkommunal
ersättning (intäkt) minskat med 1,2 mkr pga. minsk-
at antal gymnasieelever från andra kommuner. 
Även statsbidrag för personalförstärkningar har
minskat med 2,2 mkr då det riktade bidraget till
nämnden överförts till kommunens generella stats-
bidrag. 

62 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader
och omfattar ca 440 årsanställda. 

2005 års totala överskott för barn- och utbild-
ningsnämnden jämfört med budget uppgår till 2,4
mkr. Överskott på personalkostnader uppgår till 1,2
mkr. Interkommunala kostnader för elever till andra 
kommuner/skolor har minskat med 1,2 mkr. Övriga
överskott har redovisats för lokalkostnader 0,7 mkr,
kostnader för kost och skolmåltider 0,4 mkr,
omkostnadsersättningar 0,2 mkr och skolskjutskost-
nader 0,1 mkr. Interkommunala intäkter för elever
från andra kommuner har minskat, vilket ger ett
underskott på –1,4 mkr.  

I faktarutan ”Kostnader per barn/elev” framgår
direkta verksamhetskostnader per barn/elev.  Det
har noterats en minskning vad gäller verk-

Faktaruta 
förskoleverksamhet

Bokslut

2005

Budget

2005

Bokslut

2004

Faktaruta 
grundskoleverksamhet

Bokslut

2005

Budget

2005

Bokslut

2004

ANTAL BARN ANTAL ELEVER

Förskola (kommunal) 407 396 402
Förskoleklass och

grundskola 1 572 1 574 1 641

Familjedaghem 99 103 104 Fritidshem 368 370 376

PERSONALTÄTHET *) PERSONALTÄTHET

Förskola (kommunal) 5,3 5,4 5,4
Förskoleklass och

grundskola **) 8,3 8,4 7,9

Familjedaghem 4,9 5,1 5,2 Fritidshem *) 12,2 12,5 12,7

*) Antal barn per personal     **) Antal lärare per 100 elever
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samhetskostnad per förskolebarn jämfört med bud-

get, bl a beroende på fler barn än budgeterat. För

gymnasieskola däremot har kostnaden per elev ökat

pga. det minskade elevantalet. Kostnad per 

grundskoleelev är relativt oförändrad.   

Utsikter för framtiden

Ledning och styrning
Kommunens skolplan och långsiktiga styrdokument

för verksamheterna kallas sektorsmål. Sektorsmålen

för innevarande mandatperiod kommer att utvärder-

as av Barn och utbildningsnämnden under 2006. 

Utvärderingen kommer att ligga till grund för beslut

om sektorsmål för nästa mandatperiod. 

Elevers arbetsmiljö och inflytande
Under mandatperioden skall elevers arbetsmiljö och

inflytande stärkas genom olika insatser. Bland 

annat skall en elevdemokratiplan fastställas och

elevombudsmannen kommer att vara verksam

bland eleverna för att bidra till att stärka elevens

rättigheter inom alla områden.

Information och kommunikation 
Kontakten mellan hem och skola skall utvecklas.

Det är viktigt att införa nätbaserade system för in-

formation och interaktiva tjänster mellan hem och

skola.

Förskola 
Ökningen av efterfrågan på barnomsorg har varit

märkbar de senaste åren. Fler barn än prognostiserat

har behövt barnomsorg. Genom resurstillskott,

flexibel planering och organisation har förskolan

klarat sin uppgift att erbjuda barnomsorg inom lag-

stadgad tid. En fortsatt flexibilitet krävs för att klara

målet åren framöver.  

Grundskola 
Resultaten i grundskolan beträffande behörighet till

gymnasiet har hållit en hög nivå de senaste åren.

Under kommande år bör målet vara att höja merit-

poängen dvs. nivån på samtliga betyg i grund-

skolan.   

Kulturskola 
Under föregående mandatperiod har grunden lagts

för att utveckla en kulturskola i Åmål. För komm-

ande period bör organisatoriska former för en 

kulturskola beslutas.

Gymnasieskola 
Åmål och Säffle kommuner har beslutat att bilda ett

kommunalförbund för gymnasieverksamheten från

och med 1 januari 2007. Den nya organisationen 

kommer att ha bättre förutsättningar att bibehålla

och utveckla attraktiva utbildningar till en rimlig

kostnad i vår region.

Vuxenutbildning
Utredningen Dalvux 04 lämnade sin slutrapport i

december 2005. Rapporten innehöll förslag på ett

fortsatt och fördjupat samarbete mellan 

Dalslandskommunerna inom vuxenutbildningen.

Ett nytt, mer utvecklat, samverkansavtal skall tas

fram. Ett gemensamt administrativt system kommer

att införas. Tillsammans kommer föreslagna

åtgärder att ytterligare knyta samman kommunernas

verksamheter. Fördjupad samverkan innebär ett

effektivare resursanvändande och medverkar till att

ett större utbud av vuxenutbildning kommer att

kunna erbjudas. Vuxenutbildningens roll i arbetet 

med att nå tillväxtmålen i kommunen bör förstärkas

under de kommande åren.  

________________________________________________________________________________________ 

Faktaruta gymnasieskola Bokslut

2005

Budget

2005

Bokslut

2004

Personalbudget-
uppföljning

Bokslut

2005

Budget

2005

Bokslut

2004

ANTAL ELEVER Verksamhetspersonal

Karlbergsgymnasiet 718 758 709 Förskoleverksamhet 94 94 94

Grundskoleverksamhet 179 177 183

PERSONALTÄTHET *) 9,4 8,9 9,7 Gymnasieskola 72 73 72

Resurscentrum 24 24 23

INTERKOMMUNALA ELEVER Vuxenutbildning 12 11 10

Från andra kommuner 319 357 339 Musikskola 5 5 6

I andra kommuner/skolor 141 156 134 Övrig personal 10 10 9

HEMKOMMUN 540 558 504 Administrativ personal 48 47 48

*) Antal lärare per 100 elever Summa 444 441 446
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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
handikappomsorg, LSS/LASS, individ- och
familjeomsorg (inkl. psykiatri och kommunens
flyktingmottagning och arbetslivsenhet), samt vård-
och omsorgsförvaltningens gemensamma
administration och övriga verksamheter.

Målformulering

Det övergripande målet för hela vård- och

omsorgsförvaltningen är ett tydligt fokus på

brukaren och att bygga system för aktiv

brukarmedverkan. 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 självklart för varje 

handläggare.

En 3-årig handlingsplan för utveckling av

kvalitetssystemen är utarbetad. I ett första steg har

riktlinjer för klagomåls-/synpunktshantering tagits

fram. I nästa steg utarbetas information/deklaration

om alla de tjänster vi erbjuder och metoder för

utvärdering ex. brukarråd, enkät- och

intervjuundersökningar, för att följa graden av

måluppfyllelse. 

”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 

Under 2005 har:

• arbetsplatserna arbetat med de uppsatta

arbetsmiljömålen som varit: ”Bättre

arbetsplatser - ökad trivsel”, ”Minskad

sjukfrånvaro - ökad frisknärvaro” samt ”God

ledning - bra ledarskap”. Utvärdering kommer

att ske på den årliga ARBETSMILJÖ-dagen 

som infaller under våren 2006.  

• 29 tillsvidareanställda deltagit i kompetens-

utvecklingsprojektet TANDEM. Det är ett

projekt som innebär utbildning på omvårdnads-

programmet för anställda och sysselsättning för

långtidsarbets-lösa på vikariat. Projektet 

finansieras av EU mål-3-pengar och stöd för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

• ett rehabiliteringsprogram för långtidssjuk-

skrivna i samverkan med Kinnekullehälsan

genomförts.

• ansökan om medel i Kompetensstegen beviljats

för utbildning i ”medarbetarskapet” och 

omfattar bl a gemensam värdegrund, 

bemötande, karriärvägar inom vårdyrke och

brukarinflytande/synpunktshantering.

• en översyn av det systematiska arbets-

miljöarbetet resulterat i ett förslag till

”Anvisningar för förebyggande arbete med 

arbetsmiljö, brand och övrig riskhantering”

som successivt skall läggas ut på intranätet. 

• arbetet med datoriseringen intensifierats.

Informationscentraler ute på enheterna

kommer att ge vårdpersonalen möjligheter att

hämta aktuell information, uppgifter och

blanketter från kommunens intranät och 

internet.  

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett positivt

resultat på totalt 6 121 tkr. De verksamheter som

tillhör äldre- och handikapp-omsorgen redovisar ett

positivt resultat på totalt 3 849 tkr av en total

budgetomslutning på 134 721tkr. Det positiva

resultatet för verksamheterna inom äldre- och 

handikappomsorgen beror huvudsakligen på att

personalkostnaderna blivit lägre än vad som 

budgeterades för år 2005 genom effektivare

användning av personal inom hemtjänsten, vakanta

tjänster som ej behövts tillsättas, samt en minskad

sjukfrånvaro vilket inneburit lägre kostnader för

vikarier. Detta har tillsammans skapat ett överskott

på ca 3 329 tkr. Därutöver så har bl a kostnaderna

för jämkning av kommunala avgifter minskat.

Anledningen till att jämkningskontot uppvisar

överskott på ca 667 tkr beror dels på att vårdtagarna

har det bättre ställt ekonomiskt jämfört med

tidigare, dels ett uppstramat regelverk när det gäller

avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen.

Resultaträkning
tkr 2005 2004
Intäkter 47 933 51 404
Kostnader -249 862 -249 440
Kapitaltjänstkostnader -1 451 -1 380
Nettokostnader -203 380 -199 416
Kommunbidrag 209 501 202 334
Årets resultat 6 121 2 918

Nämndens fördelning av kostnader

Personal

Lokal-
kostnader

Övriga 
Kostnader
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Inom LSS/LASS-verksamheterna så redovisas ett

positivt resultat på totalt 15 tkr av en total

budgetomslutning på 39 220 tkr.  

För år 2005 budgeterades 1 500 tkr för igångstart av

en ny gruppbostad vid halvårsskiftet. I och med att

gruppbostaden inte kommer att stå färdig förrän i

juni 2006, uppstod ett positivt överskott på 1 500 

tkr år 2005. Med detta i åtanke så uppvisar

verksamheten gruppbostäder totalt ett över-

skridande på 312 tkr, huvudsakligen för en större

kostnadsökning än budgeterat för köp av

gruppboendeplats i annan kommun. När det gäller

dagcenterverksamheten inom LSS så uppvisar den 

ett överskridande på 489 tkr, varav huvuddelen 

består av ökade kostnader för gymnasieskolgång i

annan kommun och andra kostnader i samband med

detta. Verksamheten personliga assistenter (inkl.

ledsagare och kontaktstöd) uppvisar ett negativt

resultat med totalt 843 tkr. Det beror huvudsakligen

på mindre intäkter än förväntat från

Försäkringskassan men även betydligt högre

personalkostnader än vad som hade beräknats i

budget. När det gäller de övriga verksamheterna

inom LSS/LASS så redovisas ett stort

överskridande på de två korttidsboendena med

totalt 935 tkr, huvudsakligen pga minskade köp från

andra kommuner. Detta kompenserades dock av att

kostnaderna blev 953 tkr lägre för köp av 

vårdplatser i andra kommuner än vad som

budgeterades för år 2005. 

Inom Individ- och familjeomsorgens verksamheter

(inkl. psykiatrin och kommunens arbetslivsenhet

och flyktingmottagning) uppvisas ett totalt positivt

resultat på 1 607 tkr av en total budgetomslutning 

på 24 172 tkr. 

Trots uppstart av ej budgeterad psykiatriverksamhet

i form av ”gruppbostad på hjul” så uppvisar alltså

individ- och familjeomsorgen ett positivt resultat.

Det totala överskridandet för psykiatriverksamheten

blev 827 tkr. Det positiva resultatet beror istället

främst på minskade kostnader, ca 1 257 tkr, för 

placeringar av barn och ungdom på familjehem och 

vårdinstitutioner, som i sin tur beror på ett mycket

bra förebyggande arbete inom verksamheten.  

Därutöver blev intäkterna till verksamheten

kommunal ungdomsgaranti betydligt större, ca 708

tkr, än vad som budgeterades för år 2005.  

Av övriga verksamheter inom vård- och

omsorgsnämnden kan nämnas att färdtjänsten och

riksfärdtjänsten uppvisar ett positivt resultat på 521

tkr, beroende dels på billigare kostnad per resa, dels

att antalet färdtjänstresor minskade under år 2005. 

Viktigare händelser och förändringar under året 

Under 2005 utarbetade Västra Götalandsregionen 

och kommunerna gemensamma inriktningsmål för

att ge kommuninnevånarna en ökad tillgänglighet

till sjukvården dygnet runt. Ett sådant arbete 

förutsätter en nära samverkan mellan primärvården

och kommunens hemsjukvård.  

I äldreomsorgen öppnades det nya äldreboendet

Adolfsberg med 32 platser och samtidigt stängdes 

gamla Åmålsgården för en omfattande renovering.

Hemtjänst och hemsjukvård har arbetat med fortsatt

integrering och därigenom minskat kostnaderna

väsentligt utan att minska på utförda timmar.

LSS-verksamheten är stor och svår att överblicka.

Genom att nya personer ständigt kommer till är det 

denna verksamhet som ökar snabbast. Ett nytt

gruppboende planeras och det finns ett stort behov 

av ökade platser i daglig verksamhet. 

Individ- och familjeomsorgen har omstrukturerats

och arbetar numera med fokus på brukaren, i

åldersrelaterade grupper. Familjecentralen har fokus

på de små barnen och där jobbar socialtjänsten 

tillsammans med primärvården (MVC och BVC)

och förskolan.

I de äldre barngrupperna har socialtjänsten inlett ett

intimt samarbete med skolan och Huset. Det

uppmärksammade ungdomsprojektet inriktar sig på

att integrera unga arbetslösa på arbetsmarknaden i

nära samarbete med företagare och 

Arbetsförmedlingen. I de vuxna leden finns

socialtjänsten i nära samverkan med polisen,

primärvården, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan.

Nettokostnader per 
verksamhet (kkr)

Bokslut
2005

Budget
2005

Bokslut
2004

Faktaruta Bokslut
2005

Boklsut 
2004

Bokslut
2003

Gemensam Adm & Övr vht 10 740 11 388 9 309 Ordinärt boende
Äldre- o Handikappomsorg 130 872 134 721 128 116 Antal med hemtjänst (okt) 403 420 412
LSS/LASS 39 204 39 220 39 325 Antal trygghetslarm 245 189 171
Individ- o Familjeomsorg 22 564 24 172 22 666

Summa 203 380 209 501 199 416
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VÅRD- & OMSORGSNÄMNDEN 

Framtiden 

Utvecklingsområden för 2006 och framåt är att
utveckla samarbetsformerna för primärvården och 
hemsjukvården för att ge kommuninnevånarna en
bättre närsjukvård dygnet runt.
Hemvårdsorganisationen utvecklas för att kunna
öka ansvarsområdet via köpeavtal med
primärvården.  

En skärpt lagstiftning inom äldreomsorgen är att
vänta under våren liksom en ny nationell
äldrevårdsplan. Det innebär förändringar i de mål
och riktlinjer vi har idag och kommer att beskrivas i
2007 års verksamhetsplan.

Åmålsgården öppnar igen i maj efter en omfattande
renovering och därmed är samtliga äldreboenden i
Åmål anpassade till modern standard. På
önskelistan står ytterligare en öppen mötesplats för
pensionärer och handikappade i Åmåls kommun.
Öppenverksamheten på Åmålsgården räcker inte till
för alla.  

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
2005

Bokslut
2004

Bokslut
2003

Faktaruta 

LSS/LASS (tkr)

Bokslut
2005

Bokslut
2004

Bokslut
2003

Invånareantal 12 737 12 823 12 854 Gruppbostäder

Antal platser 36 36 36
Försörjningsstöd 5 137 4 944 6 163 Bruttokostn/plats 491 477 449
Kostnad per invånare 403 386 679 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 1 436 1 307 1 230

Nettokostnad/plats 478 462 436
Placering barn o ungdom Nettoplatskostn/dygn (kr) 1 308 1 266 1 196
Institution 43 600 1 738 Dagcenter

Antal dygn 17 533 491 Antal platser 40 40 40
Kostnad per dygn (kr) 2 529 1 126 3 540 Bruttokostn/plats 151 148 133
Familjehem 98 2 414 1 767 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 642 631 567
Antal dygn 977 4 759 4 054 Nettokostnad/plats 143 138 119
Kostnad per dygn (kr) 1 021 507 436 Nettoplatskostn/dygn (kr) 610 592 509

Personlig assistent

Placering vuxna 78 452 435 (LASS)

Antal dygn 289 537 297 Antal individer (dec) 28 25 24
Kostnad per dygn (kr) 270 842 1 465 Bruttokostn/individ 934 1 008 981

Nettokostn/individ 208 241 163

Faktaruta 

Äldreomsorg (tkr)

Särskilt boende

Bokslut
2005

Bokslut
2004

Bokslut
2003

Faktaruta 

Äldreomsorg (tkr)

Särskilt boende

Bokslut
2005

Bokslut
2004

Bokslut
2003

Ålderdomshem, serivcehus Sjukhem (Ekbacken)

Antal platser 199 197 197 Antal platser 57 57 57
Bruttokostn/plats 317 304 299 Bruttokostn/plats 424 411 417
Bruttoplatskostn/dygn (kr) 870 833 819 Bruttoplatskostn/dygn (kr) 1 161 1 127 1 142
Nettokostnad/plats 311 297 284 Nettokostnad/plats 381 370 370
Nettoplatskostn/dygn (kr) 852 815 779 Nettoplatskostn/dygn (kr) 1 044 1 014 1 013

Totalt antal platser 

särskilt boende 256 254 254
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

I Åmåls kommun har delar av den kommunala

verksamheten bedrivits i stiftelse respektive

bolagsform t o m 1995. From 1996 överfördes

samtliga fastigheter i Stiftelsen Åmålsbostäder och

Stiftelsen Åmåls Industribyggnader till det nybildade 

fastighetsbolaget, Åmåls Kommunfastigheter AB. 

I den sammanställda redovisningen för 2005 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

affärsdrivande verksamheterna såsom vatten och

avlopp samt renhållning i bolagsform. I Åmåls 

kommun bedrivs dessa verksamheter i förvaltnings-

form. Dessa olika varianter fångas upp i en kommun-

koncern, 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 2005-12-31, 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 barn-

omsorg, skola och vård i kommunen. Åmåls

kommunfastigheter AB har under året blivit medlem i

SABO, en intresseorganisation för de allmännyttiga

bostadsföretagen.

Verksamhet 

Åmåls Kommunfastigheter AB har under år 2005

förvaltat det egna fastighetsbeståndet och externa 

fastigheter omfattande följande: 

Egna fastigheter 

050101   051231
Bostäder, m

2
 72.159 72.159 

Antal lägenheter 1.174 1.174

Industrilokaler m.m. m
2

 71.005 70.313 

Skollokaler m
2

49.168  49.168 

Totalt antal lokaler 164 164 

Externa fastigheter, ägare Åmåls kommun, totalt

4.790m
2
 fördelade på 4 lgh och 6 lokaler. 

Bolaget har under verksamhetsåret slutfört en

ombyggnad av bostadshus Andreegatan 9 till särskilt

boende för äldre för en total investeringskostnad på 

29,7 Mkr. Under året har beslutats att påbörja en

ombyggnad och renovering av gamla Åmålsgården,

ett särskilt boende för äldre. Åtgärderna skall leda till

att lägenheterna bättre anpassas till dagens miljökrav.

Total beräknad kostnad är 24,8 Mkr. Projektet är klart

för inflyttning våren 2006. Industrifastigheten Åmåls-

Nygård 1:50.  Forsbrogatan 10, har under året försålts

för 2,45 Mkr till ett företag som skall fortsätta den

industriella verksamheten. En tillbyggnad av industri-

lokalerna å fastigheten Åmåls –Nygård 1:79, Forsbro-

gatan 1, har genomförts på hyresgästens önskemål till

en total investeringskostnad av 2,5 Mkr. Bolaget har

beslutat påbörja byggnationen av ett LSS-boende 

inom kv Esplanaden, Olofsgatan. Byggnaden skall

inrymma 6 lägenheter och skall vara inflyttningsklart

våren 2006. Total beräknad investeringskostnad är

9,55 Mkr. Underhållsinsatser har genomförts under

verksamhetsåret å såväl lokalfastigheter som bostads-

fastigheter sålunda att standard och kvalitet ej tillåts

bli eftersatt samt att fastighetsbeståndet ej blir ned-

gånget. 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 gått vidare med

utredningen gällande nybyggnation av bostäder 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 2005 varit relativt bra balanserad. Lediga lokaler 

finns för nyetableringar och/eller expansion inom det

lokala näringslivet.

Förslag till resultatdisposition 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

årets resultat 394.768 kronor tillsammans med

balanserat resultat, 24.262.594 kronor, uppgående 

totalt till 24.657.362 kronor balanseras i ny räkning. 

Bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, 

ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och

kapitalanvändning under året framgår av följande 

resultat- och balansräkning samt

kassaflödesanalys jämte tillhörande noter.
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SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 

Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 
 2005 2005 2004 2004

Verksamhetens intäkter  Not 1  245.427 187.809 251.021 190.672 
Verksamhetens kostnader Not 2 -711.007 -691.627 -691.477 -671.544 
Avskrivningar Not 3 -39.822 -20.626 -35.590 -19.367 
VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNADER -505.402 -524.444 -476.046 -500.239

Skatteintäkter 394.369 394.369 378.156 378.156 
Generella statsbidrag 126.621 126.621 120.010 120.010 
Finansiella intäkter            Not 4 3.193 5.770 1.656 4.097 
Finansiella kostnader    Not 5 -19.956 -1.454 -20.293 -1.694

Jämförelsestörande poster
Nedskrivningar 0 -2.800 
Direktavskrivning 0 -892 

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER -1.175 862 -209 330 

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
RESULTAT FÖRE 
BOKSLUTSDISPOSITIONER -1.175 862 -209 330 
Avsättning till ersättningsfond 
Ianspråktagande ur ersättningsfonden 2.432 892 

ÅRETS RESULTAT 1.257 862 683 330

43



SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 

Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 
2005 2005 2004 2004 

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggn. tillgångar
- Mark, byggnader, tekn anl Not 6 757.188 198.671 728.724 188.987 
- Maskiner och inventarier Not 7 38.275 37.623 33.881 33.046 
Finansiella anläggn. tillgångar 2.756 97.023 2.405 99.625 
SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR 798.219 333.317  765.010  321.658

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd, Lager 2.065 387 2.239 696 
Fordringar Not 8 38.189 36.272  46.946  41.863 
Kassa, Pg, Bank 38.678  17.944  45.708  29.796

SUMMA OMSÄTTNINGS- 
TILLGÅNGAR 78.932  54.603  94.893 72.355

SUMMA TILLGÅNGAR 877.151 387.920 859.903 394.013

EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR O SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 273.950 243.000 276.035 243.483 
* Årets resultat 1.257  862 683 330 
EGET KAPITAL 275.207  243.862 276.718 243.813

AVSÄTTNINGAR
Pensioner 10.055  10.055 10.095 10.095 
Semesterlöneskuld  29.780 28.168

OBESKATTADE RESERVER 
Ersättningspost 2.432
SKULDER 
Långfristiga skulder Not 9 445.033  28.000 424.877 30.000 
Kortfristiga skulder Not 10 146.856 106.003 116.001 81.937

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR  
O SKULDER 877.151 387.920 859.903 394.013
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SAMMANSTÄLLD FINANSIERINGSANALYS  

Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 

2005 2005 2004 2004 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

 Not 

Verksamhetens intäkter 245.427 187.809 251.021 190.672 
Verksamhetens kostnader -711.007 -691.627 -711.392 -671.544 
Justering för avsättning
pensionsskuld  -368 -368 37 37
Övriga justeringsposter 11 523 -699 17.225 -2.689
Verksamhetens nettokostnader -466.471 -504.885 -443.109 -483.524

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag 520.990 520.990 498.168 498.168
Finansiella intäkter 3.193 5.770 1.656 4.097 
Finansiella kostnader -19.955 -1.454 -20.293 -1.694 
Verksamhetsnetto före

förändring av rörelsekapital 37.756 20.421 36.422 17.047 

Rörelsekapitalets förändring

Ökning-/minskning+ av förråd 174 309 282 259
Ökning-/minskning+ kortfr. Fordringar 8.698 5.591 -3.719 -1.304 
Ökning+/minskning- kortfr.skulder 1.133 -4.100 -13.034 -12.655 
Förändring av rörelsekapitalet 10.005 1.800 -16.471 -13.700 

Totalt verksamhetsnetto 47.761 22.221 19.951 3.347 

INVESTERINGAR 

Nettoinvesteringar -75.622 -35.203 -57.634 -35.037 
Försäljning av anläggningstillg.   12 2.650 200 1.094 1.094 
Förvärv av anläggningstillg.         -940 -940 
Förändring av finansiella tillg. -23 -39  0 
Investeringsnetto -72.995 -35.003 -57.519 -34.883

FINANSIERING 
Utlåning 

Ökning av långfristiga fordringar -400 -400
Minskning av långfristiga fordringar 2.930 2.930 2.935 2.935
Upplåning 

Långfristig upplåning 22.192 25.654 20.000 
Amortering av lån -4.963 -2.000 -3.151 0
Utbet av utdelning -1.955 -221 0
Inlösen av lån 0 0
Finansieringsnetto 18.204 930 24.817 22.535 

FÖRÄNDRING AV 

LIKVIDA MEDEL -7.030 -11.852 -12.751 -9.001 

Likvida medel vid årets början 45.708 29.796 58.459 38.797  
Likvida medel vid årets slut 38.678 17.944 45.708 29.796
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SAMMANSTÄLLD NOTFÖRTECKNING

Not 1  Not 7

Verksamhetens intäkter 2005 2004 Maskiner, inventarier 2005 2004

Statsbidrag 63 295 64 529 IB 33881 34 871
Kommunala avgifter 50 873 39 373 Anskaffning 15113 9 521
Hyresintäkter 76 798 84 179  Avgående poster: 

Hyresbortfall -1 591 -1 843 Avskrivning -10719 -10 511
Fsg vht o tj t kommuner o landsting 51 256 47 827 Utgående balans 38 275 33 881

Reavinst 0 902
Övrigt 4 796 16 054  Not 8

Summa 245 427 251 021 Fordringar 2005 2004

Kundfordringar 13 614 15 391
Not 2 Statsbidragsfordringar 578 2 338
Verksamhetens kostnader 2005 2004 Förutbetalda kostnader o  
Personalkostnader 498 412 487 308 upplupna intäkter 20 807 25 718
Årets nyintjänade pensioner 21 598 16 043 Övriga kortfristiga fordringar 3 190 3 499
Bidrag 27 894 27 517 Summa 38 189 46 946

Övrigt 163 103 160 609
Summa 711 007 691 477 Not 9 

 Långfristiga skulder 2005 2004

Not 3 Lån i banker o låneinstitut 445 033 424 877
Avskrivningar 2005 2004 Summa 445 033 424 877

Fastigheter och anläggningar 29 138 25 079
Inventarier  10 684 10 511  Not 10 

Summa 39 822 35 590 Kortfristiga skulder 2005 2004

Kommande års amortering 2 963 2 963
Not 4 Leverantörsskulder 40 163 36 992
Finansiella intäkter 2005 2004 Upplupna kostnader och  
Räntor och medelsplaceringar m m 919 1 309 förutbetalda intäkter 38 041 37 433
Utdelning aktier ÅKAB 1955 0 Övr. kortfristiga skulder 65 689 38 613
Räntebidrag 319 347 Summa 146 856 116 001

Summa 3 193 1 656

 Not 11 

Not 5  Övriga justeringsposter 2005 2004

Finansiella kostnader 2005 2004 Reavinst förs. anl. tillg -902
Räntor anläggningslån 19 666 19 730 Reaförlust förs. anl. tillg 290 
Räntor pensionsskuld 290 563 IB timavlönad pers dec -03 -1 787
Summa 19 956 20 293 Nedskrivning, tillgångar 0 19 914

Ianspråktagande Eget Kapital -813 0
Not 6  Summa 523 17 225

Mark, byggnader 2005 2004 

IB 728 724 708 633  Not 12 

Årets investeringar 60 506 48 113 Försäljning av  2005 

Tillkommande poster:  Anläggningstillgångar 

Anskaffning fastigheter 940 Del av Fjärilen 1 21
Avgående poster: Del av Åmåls Hanebol 1:1 79 
Sålda fastigheter -2 904 -192 Esplanaden 5 o 6 100 
Avskrivningar -29 138 -25 970 Åmåls Nygård 1:50 2 450 
Nedskrivningar 0 -2 800  Summa 2 650 

Utgående balans 757 188 728 724
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NYCKELTAL

Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 

 2005 2005 2004 2004

Anläggningstillgångar, kr/inv 62.669 26.169 59.659 25.084

Totala tillgångar, kr/inv 68.866 30.456 67.059 30.727

Långfristiga skulder, kr/inv 34.940 2.198 33.134 2.340

Låneskuld i % av anläggningstillg. 55,8 8,4 55,5 9,3

Eget kapital, kr/inv 21.607 19.146 21.580 19.014

Soliditet, inklusive pensionsskuld % 31,4 62,9 32,2 61,9

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsmodell 

Den kommunala redovisningslagen regle-

rar den externa redovisningen. Årsredovis-

ningen skall enligt lagen redovisa resultat- 

och balansräkning samt en finansierings-

analys. För kommunens interna redovis-

ning tillkommer även drift- och investe-

ringsredovisning. Enligt lagen skall årsre-

dovisningen även innehålla en så kallad

sammanställd redovisning (koncernredo-

visning). Denna utgör en sammanställning 

av kommunens resultat- och balansräknin-

gar 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 ekono-

miska resultatet på tre nivåer. Den första 

nivån, verksamhetens nettokostnader, visar 

vad kommunens egentliga verksamhet kos-

tar. Resultatet på den andra nivån, resultat

före extraordinära poster, beskriver resulta-

tet sedan skatteintäkter samt ränteintäkter 

och räntekostnader ställts mot resultatet för 

den egentliga verksamheten. Den tredje ni-

vån, 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 ekonomis-

ka ställningen vid en viss tidpunkt. Ba-

lansräkningen 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 kort-

fristiga skulder. Kortfristiga skulder är de

som förfaller inom ett år. Skillnaden

mellan tillgångar och summan av avsätt-

ningar och skulder utgör det egna kapitalet. 

Finansieringsanalysen ger upplysning om  

kassaflöde från löpande verksamhet, inves-

teringar och från finansiering. Ett positivt 

saldo på kassaflödet innebär en förstärk-

ning av likviditeten. Kassaflödets saldo

slutar med årets förändring av likvida me-

del. 

Kommunal redovisningslag 

Kommunen skall enligt den kommunala re-

dovisningslagen redovisa enligt god redo-

visningssed. Lagen reglerar vilka delar

som skall ingå i årsredovisningen. Förvalt-

ningsberättelsen skall ge en översikt över 

utvecklingen. Den skall även redogöra för 

de förhållanden som är viktiga för bedöm-

ningen av ekonomin. 

Tillämpning av redovisningsprinciper

Nedan följer en kort beskrivning av vissa

väsentliga principer som påverkar bokslut 

och redovisning:

• Årets förändring av semesterlöneskul-

den och okompenserad övertid redo-

visas under verksamhetens nettokost-

nader i resultaträkningen. Den totala

skulden av dessa redovisas som kort-

fristig skuld i balansräkningen. 

• Leverantörsfakturor som inkommit

efter årsskiftet,  men som är hänförliga 

till redovisningsåret, har skuldbokförts 

och belastar 2005 års redovisning.

• Utställda fakturor efter årsskiftet, men 

som är hänförliga till redovisningsåret, 

har fordringsförts och tillgodogjorts

2005 års redovisning.

• Statsbidrag har periodiserats till rätt år

efter underlag från respektive förvalt-

ning. 

• Redovisning av kommunala skattein-

täkter sker efter Rådet för kommunal

redovisnings rekommendation om re-

dovisning av skatteintäkter. 

• Kostnadsräntor och intäktsräntor som 

kan hänföras till redovisningsåret har

skuldbokförts respektive fordringsförts 

och belastar 2005 års resultat. 

• Pensionsskulden redovisas enligt den 

blandade modellen. Den pensionsskuld

som uppkommit efter 1998-01-01 redo-

visas som avsättning i balansräkningen

inklsive upplupen löneskatt. KPA:s be-

räkning har används för att ta fram pen-

sionsskuldens storlek.Den årliga för-

ändringen av pensionsskulden redovi-

sas som verksamhetskostnad i resultat-

räkningen och pensionsskuldens ränte-

kostnader redeovisas som finansiell 

kostnad i resultaträkningen. Intjänad

pension 2005 (individuell del) inklu-

sive löneskatt på sammanlagt 15,6 Mkr

är kostnadsförd i resultaträkningen och

upptagen som en kortfristig skuld i ba-

lansräkningen. 

• Anläggningstillgångar upptas till an-

skaffningskostnaden minus eventuella 

investeringsbidrag. Avskrivning sker

således inte på tillgångarnas bidrags-

finansierade del. 

• Avskrivningar beräknas på tillgångar-

nas anskaffningsvärde. Ekonomisk

livslängd beräknas enligt Kommunför-

bundets rekommendationer. Internrän-

tan beräknas på tillgångarnas bokförda

värden. För 2005 uttogs en internränta

på 5,0 %.
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