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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 
 

 
Så var det dags för ännu ett bokslut och en tillbakablick på året som gått. 
Jag vill börja med att rikta ett  STORT TACK  till alla anställda samt våra nämndpolitiker.  
Det är tack vare Er som vi mot alla odds kan konstatera ett överskott på 330.000:- kronor för 2004.  
 
När vi började året så var det en tuff och stram budget som vi planerade verksamhet för. Som inte detta 
var nog så kom det under våren pålagor från staten med att vi skulle betala in en extra pensionsavgift på 
2,5 milj. samt  en efterjustering av skatten för två år på totalt 5,5 milj.  sammantaget 8.0 milj. i extra 
utgifter. Våra beräknade statsbidrag blev också 3,4 milj. mindre. Detta gjorde att vi här hade extra 
utgifter och mindre inkomster på 11.4 milj. som skulle belasta detta år. Några inkomster blev större än 
beräknat men det som var avgörande för att vi klarade ett överskott var att kommunens verksamheter 
visade ett överskott på hela 9,9 milj. Det är här som alla anställda och de politiska nämnderna har gjort 
en fantastisk insats,  så än en gång ett stort tack.  
 
För den kommunala verksamheten gäller det nu att vi ska kunna få ned sjukfrånvaron ytterligare och 
jobba med att kunna erbjuda heltidstjänster till de som önskar. Det är ett långsiktigt arbete men inte 
omöjligt, vi får inte ge upp. 
Samarbetet med våra grannkommuner fortsätter. Det är en nödvändighet så att vi på sikt  kanske kan ha 
gemensamma förvaltningar/nämnder för att hålla kostnader nere i de kommunala förvaltningarna. Det 
kommer att krävas för att förstärka ekonomin och få mer resurser till  skola, vård och omsorg, men också 
att vi har resurser att även satsa på kultur och fritid samt medel till att göra kommunen trivsam och trygg 
att bo och verka i. Inom kommunen så gäller det att vi fortsätter att hålla kontroll på ekonomin så att vi 
kan ha resurser för att möta framtidens utmaningar. Vi måste kunna se till att bygga upp en buffert för 
att inte vara alltför sårbar inför de okända utmaningar framtiden kan bjuda på. 
 
Vid slutet av 2004 så kom ett chockbesked som jag aldrig ska glömma, Nilfisk meddelade att de skulle 
flytta produktionen till Ungern och 160 anställda skulle bli utan jobb. Utvecklingsavdelningen skulle dock 
bli kvar. Att några produkter i våra industriföretag skulle hamna utomlands har jag räknat med. Det  är 
inte lätt att konkurrera med de låga lönerna som erbjuds i f.d. östländerna. Men att flytta en hel fabrik 
som dessutom var lönsam hade jag inte föreställt mig. Detta kommer alltså i en tid då vi redan har en hög 
arbetslöshet. Den största utmaningen vi har framför oss är att få fler jobb till vår kommun.  
Vi arbetar också mycket aktivt med detta och hoppas att det ska ge resultat till fler etableringar och nya 
jobb. Detta gäller också i de företag vi redan har här i kommunen och vi måste se till så att de kan 
utvecklas och expandera. Vi får inte glömma bort alla de företag som går mycket bra, bygger ut och 
nyanställer då och då. Vi har på tjänstesidan sett en nyetablering med försäkringskassan med 30-tal nya 
jobb och lika många i Säffle. Vidare så hoppas jag att ÅF-konsult kan få fler kunder med hänvisning till 
den lyckade utlokalisering som Volvo gjort där.  Här är även handeln en viktig del som arbetsgivare och 
jag hoppas de kan hålla stånd mot alla köpcentra som dyker upp i våra grannskap. Det är glädjande att se 
att det byggs till i centrum för mer handelsutrymme. Men det gäller också att vi ser till att ”handla 
hemma” och gynna våra lokala handlare.  
 
Ett EU-projekt medförde att vi i december kunde inleda ett försök med en ”handels-tur” till lanthandeln i 
Fengersfors som jag ska arbeta för att bli bestående. Vi gick in och köpte skidanläggningen i Högheden i 
Edsleskog vilket också är viktigt för bygdens utveckling och Värdshuset där. Vidare har vi satsat på 
hamnterminalen med tak och väggar för både nytta och nöje. Fotbollshallen på Karlberg stod färdig och 
vi påbörjade det nya äldreboendet på Adolfsberg. Detta är en satsning på flera miljoner som vi klarat av 
2004 som visar att vi tror på framtiden.  
Detta nämner jag för att visa att nog har vi framtidstro och vi måste se framåt trots de neddragningar vi 
drabbats av inom industrin. Med gemensamma ansträngningar ska vi klara av detta och jag är övertygad 
att det går bra med alla driftiga och duktiga företagsledare tillsammans med sina anställda som vi har i 
vår kommun. Till sist, än en gång. Tack för det jobb ni alla gjort under 2004. 
 
Nu går vi vidare och siktar framåt, tillsammans ska vi klara av även 2005 så att vi kan visa överskott i den 
kommunala verksamheten och samtidigt ha fortsatt bra kvalité på vår verksamhet: allt för våra 
kommuninvånares och kommunens bästa. 
 
Åmål den 12 april 2005 
 
Kurt Svensson 
Kommunalråd 
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FAKTA OM ÅMÅL 
 
 
 
 

 
INVÅNARANTAL 

 
Antal invånare 31/12 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 12.908 12.840 12.770 12.829 12.854 12.823  
 

 
 
 
 

SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV SKATT 
 
 
   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 
Skatteunderlag, Skattekronor Kkr  13.205 13.641 14.210 14.925 15.590 16.482 
Utdebitering: 
- Borgerliga kommunen  22:19 22:19 22:19 22:54 22:54 22:54 
- Åmåls församling & pastorat   - -   
- Kyrkoavgift  0:93 0:95 1:05 1:09 1:09 1:09 
- Begravningsavgift  0:41 0:40 0:39 0:35 0:35 0:50 
- V. Götalands län  9:50 10:25 10:25 10:25 10:25 10:45 
Summa  33:03 33:79 33:88 34:23 34:23 34:58 
 

 
 
 
 

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG 
 

 
 Mkr   2000 2001 2002 2003 2004 
        
Årets resultat  +1,5 +3,4 +0,6 +1,0 +0,3 
Investeringar i anläggnings-  
tillgångar efter investeringsbidrag  17,5 15,6 22,5 24,9 35,9 
Tillgångar  378,5 393,9 377,7 388,0 394,0 
Långfristiga lån  32,1 30,8 10,0 10,0 30,0 
Pensionsskuld  23,8 27,8 30,4 10,0 10,1 
Kortfristiga skulder  80,8 91,7 92,9 122,7 81,9 
Eget kapital  241,8 243,6 244,3 245,3 243,8 
Varav rörelsekapital  -8,6 1,3 -18,2 -42,4 -37,7 
Soliditet % inkl pensionsskuld  63,9 62,0 64.7 63,2 61,9 
Likvida medel  31,9 48,7 26,4 23,8 29,7 
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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: Lisbeth Karlsson (c) 

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 
9 ledamöter 

Ordförande: Kjell Kaså  (c) 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 
9 ledamöter 

 Ordförande: Anne Sörqvist  (c) 

VALNÄMND 
5 ledamöter 

Ordförande: Stellan Andersson (c) 
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Ekonomisk översikt 
 
Årets resultat 
Det lagstadgade balanskravet 
(KL 8 kap.5§) tillämpades för 
första gången i bokslutet för år 
2000. Balanskravet innebär att 
kommunen måste ha balans 
mellan intäkter och kostnader i 
resultaträkningen. Kommunen 
har tagit balanskravet på största 
allvar och kan därför för femte  
året i rad uppvisa ett positivt 
resultat. 
 
Kommunens resultaträkning 
för år 2004 utvisar ett mindre 
överskott på 330 kkr. När bud-
geten för 2004 fastställdes i KF 
utvisade resultatbudgeten ett 
litet överskott på endast 66 kkr. 
 
Det redovisade resultatet upp-
visar en förvånansvärd följsam-
het till 2004 års budget, särskilt 
med tanke på att omslutningen 
i resultaträkningen faktisk upp-
går till 691 Mkr exklusive in-
terna poster. 
 
Vid balanskravsavstämningen 
framkommer att kommunen 
under 2004 redovisar realisa-
tionsvinster på sammanlagt 902 
kkr vid fastighetsförsäljningar. 
Detta belopp ingår som en 
intäkt i det redovisade över- 
 
 
 
 

 
 
skottet på 330 kkr. Eftersom 
realisationsvinster ej får med-
räknas i balanskravsavstämnin-
gen uppstår härmed ett under-
skott på 572 kkr, vilket belopp 
måste återställas i samband 
med den politiska behand-
lingen av 2006 års budget.  
 
I samband med balanskravsav-
stämningen kan det påtalas att 
kommunen råkade ut för en 
återbetalning på 2,5 MKr av 
det generella statsbidraget till 
följd av en förändring från 
statens sida gällande en 
reglering som avser pensionsre-
formen. Detta var en förändring 
som skedde under löpande bud-
getår och som därmed förorsa-
kade en stor intäktsminskning , 
vilket i hög grad påverkade det 
redovisade resultatet.  
 
Resultatutveckling 
 
Eftersom resultaträkningen be-
skriver det finansiella resultatet 
på olika nivåer är det viktigt för 
den finansiella analysens skull 
att ange trender och visa ett 
helhetsperspektiv. För att un- 
derlätta jämförelser med tidi-
gare år visas nedan en uppställ-
ning över resultatvecklingen de 
senaste sju åren. 
 
 
 
 

 
 
Av uppställningen över resul-
tatutvecklingen framgår att 
2004 års nettokostnader för de 
olika verksamheterna (exkl. 
kostnaderna för avskrivningar)  
jämte de finansiella kostnader- 
na och intäkterna i den löpande 
driften upptar  96,1 % eller 478 
Mkr av skatteintäkterna och det 
statliga utjämningsbidraget på 
totalt 498 Mkr, vilket är en 
försämring med 0,6 % jämfört 
med föregående år. 
 
Detta innebär att utrymmet för 
skattefinansiering av inves-
teringar och amortering av 
låneskulden minskar till 3,9 % 
eller 20 Mkr, vilket klart  ligger 
under Kommunförbundets re-
kommendation på 6 till 8 %.  
 
Verksamhetens intäkter 
 
De verksamhetsanknutna in-
täkterna består av avgifter för 
barnomsorg, äldreomsorg, vat-
ten och renhållning, interkom-
munala skolersättningar, hyror 
samt vissa specialdestinerade 
statsbidrag. Dessa intäkter 
uppgår till 190,7 Mkr och 
finansierar 28,4 % av verk-
samhetskostnaderna, vilket är 
en marginell förbättring av fi-
nansieringsgraden jämfört med 
2003. 
 
 

RESULTATUTVECKLING  1998 – 2004 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Verksamhetens intäkter 127,5 134,4 140,8 156,4 176,8 182,0 190,7 
Verksamhetens kostnader -488,8 -508,9 -540,8 -576,7 -623,0 -655,4 -671,5 
Avskrivningar -15,8 -16,0 -16,7 -18,0 -17,0 -17,9 -19,4 
Verksamhetens nettok. -377,1 -390,5 -416,7 -438,3 -463,2 -491,3 -500,2 
Skatteintäkter 291,9 306,6 334,6 348,3 355,7 373,5 378,1 
Mellankommunal utj. 3,8 3,0 3,2 2,8 2,1 1,1 - 
Generella statsbidrag 73,4 74,6 77,8 87,9 103,4 114,9 120,0 
Finansiella intäkter 5,7 7,9 6,1 6,8 4,7 4,6 4,1 
Finansiella kostnader -4,6 -2,8 -3,5 -4,1 -2,1 -1,8 -1,7 
Resultat före extra ord. poster -6,9 -1,2 1,5 3,4 0,6 1,0 0,3 
Extraordinära intäkter/kostnader - - - - - - 
Förändr. eget kapital Årets Resultat -6,9 -1,2 1,5 3,4 0,6 1,0 0,3 
Andel nettokostn. inkl  finansnetto 
I förhållande till  skatteintäkter   
och statligt utjämningsbidrag 97,6% 94,1% 93,5% 92,6% 92,6% 95,5% 96,1% 
(Exkl.avskrivningar)  



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 
Verksamhetens   
kostnader 

 
De verksamhetsanknutna kost-
naderna inklusive avskrivningar 
har ökat med endast 2,6 % eller 
17,6 Mkr till totalt 691 Mkr, 
vilket är en markant förbättring 
jämfört med föregående år då 
kostnadsökningen faktiskt låg på 
5,2 %. Under 2004 har kostnads-
ökningen pressats ned till en 
normal nivå och följer därmed 
med god träffsäkerhet de beräk-
nade pris- och lönehöjningarna 
under 2004. 
 
Personalkostnaderna uppgår till 
473 Mkr eller 69 % (69 %-03) av 
de verksamhetsanknutna kostna-
derna (exkl. avskrivningar). 
 
Verksamhetens 
nettokostnader 
 
På denna nivå i resultat-
räkningen framgår skillnaden 
mellan de olika verksam-
heternas bruttokostnader och de 
verksamhetsanknutna intäkterna. 
Nettokostnaderna uppgår till 
500,2 Mkr, en ökning med 
endast 8,9 Mkr eller 1,8 %. Som 
jämförelse kan nämnas att netto-
kostnaderna under 2003 ökade 
med hela 28,1 Mkr eller 6,1 %. 
 
I förhållande till budget redo-
visas på denna nivå i resul-
taträkningen ett stort överskott 
på hela 9,9 Mkr (+3,5 Mkr – 
03), främst beroende på föl-
jande större budgetavvikelser: 
 
Kommunstyrelsen 
Budgetöverskott: 
• Kommunikation/IT- enhe-

ten. Kommunledningskon-
toret redovisar ett överskott 
på 0,3 Mkr. 

• Näringslivsorganisationen 
redovisar ett överskott på 
0,6 mkr beroende på att en 
nyinrättad tjänst ej tillsatts.  

• Anslaget för lönebidrag till 
föreningar och organisa –
tioner redovisar ett över-
skott på  0,4 Mkr. 

Budgetunderskott: 
• Bebyggda reglerings- och 

saneringsfastigheter redo-

visar ett underskott på 0,3 
Mkr. 

Resultat kommunstyrelsen 
• Budgetöverskott  på 1,5 

Mkr. 
 
Kommunstyrelsens finansför-
valtning 
Budgetöverskott: 
• Ett extra generellt syssel-

sättningsstöd på 1,9 Mkr  har 
erhållits under 2004. Denna 
intäkt har inte varit 
budgeterad. 

• Ränteintäkterna redovisar ett 
överskott på 0,5 Mkr.  

• Räntekostnaderna redovisar 
ett överskott på 0,2 MKr. 

Budgetunderskott: 
• För första gången på många 

år råkar kommunerna ut för 
en  slutlig negativ slutavräk-
ning av kommunalskatt för 
2003. För Åmåls del handlar 
det om en återbetalning av 
skattemedel på  1,7 Mkr som 
belastar 2004 års bokslut.  

 
En preliminär skatteavräk-
ning för 2004 års skatte-
intäkter har upprättats, vil-
ken tyvärr pekar på att Åmål 
råkar ut för en   preliminär 
återbetalning av skattemedel 
på hela 3,8 Mkr som härmed 
beaktats i 2004 års bokslut.   
 
Sammantaget handlar det om 
två års slutliga  skatteavräk-
ningar vilka ger ett   totalt 
budgetunderskott på hela 5,5 
Mkr. Dessa slutavräkningar 
har inte beaktats i 2004 års 
budget. 

• Semesterlöneskulden ökar 
under 2004 med 0,4 Mkr till 
totalt 28,2 Mkr. Förändringen 
på 0,4 Mkr förorsakar 
härmed ett motsvarande 
underskott i 
resultaträkningen. 

• Kostnaderna för utbetalda  
pensioner har blivit  0,8 Mkr 
högre än vad som beräknades 
i budgeten. 

• Reavinstanslaget avseende 
fastighetsförsäljningar har 
förorsakat ett underskott på 
0,3 Mkr. 

• Inkomstutjämningsbidraget i 
det statliga utjämningssyste-
met har blivit 1,3 Mkr lägre 

än beräknat beroende på att 
en beräknad ökning av 
invånarantalet med 55 per-
soner i budgeten istället blev 
en ökning med 12  personer 
den 1 november –03.  

• Kommunen råkade ut för en 
återbetalning på 2,5 Mkr av 
det generella statsbidraget till 
följd av en förändring  från 
statens sida  gällande en 
reglering  som avser pen-
sionsreformen. Detta var en 
förändring som skedde under 
löpande budgetår och som 
därmed förorsakade en stor 
intäktsminskning i resultat-
räkningen. 

• Ett beräknat nyanställ-
ningsstöd på 2,1 Mkr kan 
tyvärr inte erhållas på grund 
av att kommunen inte  
uppfyller kraven för att 
erhålla detta stöd. 

Resultat kommunstyrelsens fi-
nansförvaltning 
Budgetunderskott på hela 8,8 
Mkr. 
 
Bygg- och miljönämnden  
Budgetöverskott: 
• Miljö och hälsoskydd re-

dovisar ett överskott på 0,3 
Mkr. 

• Räddningstjänstens admnist-
ration redovisar ett överskott 
på 0,4 Mkr.  

Resultat bygg- och miljö-
nämnden 
Budgetöverskott på  1,1 Mkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden  
Budgetöverskott: 
• Den centrala staben redo-

visar ett överskott på 0,3 
Mkr. 

• Resursenhetens kansli re-
dovisar ett överskott på 0,3 
Mkr. 

• Förskoleklasser/sexårsverk-
samhet redovisar ett 
överskott på 0,6 Mkr. 

• Grundläggande vuxenutbild-
ning redovisar ett överskott 
på hela 1,2 Mkr. 

• Förskoleverksamheten redo-
visar ett överskott på hela 1,1 
Mkr. 

• Familjedaghem redovisar ett 
överskott på 0,6 Mkr. 

• Fritidshemmen redovisar ett 
överskott på 0,6 Mkr. 
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Budgetunderskott: 

 
• Grundskoleverksamheten 

redovisar ett underskott på 
1,1 Mkr. 

• Gymnasiesärskolan redo-
visar ett underskott på 0,5 
Mkr. 

Resultat barn- och utbildnings-
nämnden 
Budgetöverskott på  4,1 Mkr. 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Budgetöverskott: 
• Vård, behandling och  service 

för äldre vid serviceboende 
omsluter totalt 83 Mkr. Det 
redovisade överskottet upp-
går till 3,8 Mkr. 

• Vård/omsorg för funktions-
hindrade i ordinärt boende 
redovisar ett överskott på 0,5 
Mkr. 

• Familjehemsvård för barn 
och ungdom redovisar ett 
överskott på  0,7 Mkr. 

• Ekonomiskt bistånd redo-
visar ett överskott på 0,6 
Mkr. 

Budgetunderskott: 
• Hemtjänst och hemsjukvård 

inom äldreomsorgen redo-
visar ett underskott på 0,5 
Mkr. 

• Vård, behandling och service 
för funktionshindrade enligt 
LSS redovisar ett underskott 
på 0,8 Mkr. 

• Den  gemensamma staben för 
vård- och omsorgsförvalt-
ningen redovisar ett under-
skott på 0,3 Mkr. 

• Anslaget för färdtjänst re-
dovisar underskott på  0,4 
Mkr. 

• Arbetslivsenheten redovisar 
ett underskott på 0,3 Mkr 

Resultat vård- och omsorgs-
nämnden 
Budgetöverskott på 2,9 Mkr. 
 
För kommentarer till nämnda 
budgetavvikelser hänvisas till 
respektive nämnds egna redo-
görelser för den bedrivna verk-
samheten under 2004. 
 
 
 

 
Skatteintäkter och stat-
ligt utjämningsbidrag 
 
Intäkterna av kommunalskatt på 
378,2 Mkr svarar för 55 % av 
kommunens totala intäkter. 
Skattintäkterna ökar endast med 
3,6 Mkr eller 1,0 % under 2004. 
Det bör i sammanhanget nämnas 
att av skatteintäkterna ovan ingår 
återbetalningar till staten för 
slutavräkningar både för 2003 
och 2004 på sammanlagt 5,5 
Mkr, vilket i högsta grad 
påverkar skatteintäkterna i ne-
gativ riktning. 
 
Den slutliga negativa skatte-
avräkningen för 2003 blev 
sammantaget 5,4 Mkr som reg-
lerades i form av återbetalning 
till staten i januari 2005. Av detta 
belopp bokfördes 3,9 Mkr som 
en preliminär skuld i 2003 års 
bokslut, medan resterande 1,7 
Mkr bokförts som en negativ 
intäkt i 2004 års bokslut. 
Slutavräkningen avseende år 
2004 kommer även den att bli 
negativ enligt den nuvarande 
bedömningen. För Åmåls del har 
den preliminära återbetalningen 
beräknats till 3,8 Mkr som 
därmed bokförts som en negativ 
skatteintäkt i 2004 års bokslut. 
 
Den näst största inkomstkällan är 
det statliga utjämningsbidraget 
på 120,0 Mkr som svarar för 17 
% av de totala intäkterna. 
Jämfört med 2003 ökar denna 
intäkt med endast 5,1 Mkr (ökn 
11,5 Mkr –03).  
 
I det statliga utjämningsbidraget 
ingår för tredje året ett tillfälligt 
generellt sysselsättningsstöd. 
Syftet med stödet är att möjlighet 
ges att upprätthålla syssel-
sättningen. Det generella syssel-
sättningsstödet lämnas med ett 
belopp som motsvarar 1,2 % av 
lönekostnadsunderlaget för 2003. 
Detta underlag utgörs av 
bokförda lönekostnader samt 
hälften av kommunens kostnader 
för köpta tjänster enligt års-
redovisningen för 2003. Åmåls 
kommun har under 2004 sökt 
och erhållit ett bidrag på 4,3 
Mkr. 

Under hösten 2004 beslöt  Re-
geringen att tilldela samtliga 
kommuner ett ytterligare syssel-
sättningsstöd på 0,5 % av löne-
kostnadsunderlaget för 2003, 
vilket för Åmåls del utgjorde en 
extraintäkt på 1,9 Mkr. 
Totalt uppgår sysselsättnings-
stöden till 6,2 Mkr i denna års-
redovisning, vilka således utgör 
en väsentlig del av det statliga 
utjämningsbidraget på totalt 
120,0 Mkr. 
 
Under 2004 råkade samtliga 
kommuner ut för en återbetal-
ning av det generella statsbidra-
get till följd av en förändring 
från statens sida gällande en 
reglering som avser 
pensionsreformen. Detta var en 
stor förändring som skedde 
under löpande budgetår  och 
förorsakade kommunen en 
återbetalning på 2,5 Mkr. 
Eftersom detta var en budgeterad 
intäkt blev intäktsbortfallet extra 
kännbart i resultaträkningen.  
 
Finansnetto 
 
Kommunen kan sedan ett antal  
år tillbaka redovisa ett positivt 
finansnetto, d.v.s ränteintäkterna 
är större än räntekostnaderna. 
Överskottet uppgår till 2,4 Mkr 
och beror på följande orsaker: 
 
Ränteintäkter 
• Ränteintäkter på ett lån till 

Åmåls Kommunfastigheter 
AB på 64,4 Mkr har gene-
rerat intäktsränta på 3,2 Mkr. 

• Övriga ränteintäkter på lik-
viditeten har uppgått till 0,7 
Mkr. 

• Utdelning på insatt aktie-
kapital i Åmåls Kommun-
fastigheter AB har inbringat 
0,2 Mkr. 

FINANSNETTO 2000 - 2004 i Kkr
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 
Räntekostnader  
 

• Räntekostnaderna på 
befintliga lån har uppgått till 
1,1  Mkr. 

• Räntekostnaderna på pen-
sionsskulden har uppgått till 
0,6  Mkr. 

 
Förändring av 
eget kapital 
 
Det egna kapitalet uppgår totalt 
till 243,8 Mkr. 
Det egna kapitalet består av: 
Anläggningskapital: Summa 
anläggningstillgångar minus 
långfristiga skulder och avsätt-
ningar för framtida pensioner. 
Rörelsekapital: Summa omsätt-
ningstillgångar minus kortfris-
tiga skulder och avsättning för 
semesterlöneskulden.  
 
Det egna anläggningskapitalet 
uppgår till 281,6 Mkr, vilket 
betyder att kommunens rörelse-
kapital utgöres av en negativ post 
på hela 37,8 Mkr. Anledningen 
till att rörelsekapitalet blir 
negativt beror i främsta hand på 
att kommunen besväras av en 
stor semesterlöneskuld på 28,2 
Mkr som i bokslutet redovisas 
under rubriken ”avsättningar” i 
syfte att betrakta denna skuld 
som ett långsiktigt åtagande. 
 
Rent definitionsmässigt betrak-
tas dock semesterlöneskulden 
som en kortfristig skuld, vilket i 
hög grad bidrager till att 
rörelsekapitalet blir negativt 
enligt ovan. Om man bortser från 
semesterlöneskulden och betrak-
tar den som en avsättning blir  
rörelsekapitalet ändå en negativ 
post på 9,6 Mkr. 

Förändring av pensions-
skulden och utveckling av 
pensionsförpliktelser 
 
Den nya redovisningslagen anger 
att kommunerna fr o m 1998 
skall tillämpa ett nytt sätt för 
redovisning av pensionsskulden 
enligt den s.k. blandmodellen.  
 
Detta innebär att pensionsför-
pliktelser intjänade före 1998 
inte skall tas upp som en skuld i 
balansräkningen utan istället re-
dovisas som en ansvarsförbin-
delse utanför balansräkningen. I 
bokslutet uppgår denna pen-
sionsförpliktelse till 274,2 Mkr 
inklusive löneskatt.  
 
Endast pensioner som är in-
tjänade fr.o.m. 1998 skall redo-
visas som en avsättning i 
balansräkningen. Kommunen har 
under 2000 antagit en pen-
sionsstrategi som bl a innebär att 
hela den avgiftsbaserade delen 
av avtalspensionen enligt PFA-
98 fr o m 2000 kommer att 
utbetalas till de anställda. Detta 
åtagande för 2004 uppgår till 
totalt 15,9 Mkr inklusive 
löneskatt som bokförts som en 
upplupen kostnad i bokslutet 
(utbetal-ningen sker i mars –05). 
 
Fr o m 2004 har kommunen 
tecknat en försäkringslösning 
med KPA avseende efterlevan-
depension till vuxen samt barn-
pension. En försäkring med 
fortlöpande premiebetalning har 
även tecknats för kompletteran-
de ålderspension (KÅP) som ut-
betalas till arbetstagare som har 
en årsmedelpoäng överstigande 
7,5 prisbasbelopp (f.n 24.600 kr 
per mån). 

Likvida medel 
 
Kommunens tillgång till lik-vida 
medel uppgår i bokslutet till 29,8 
Mkr, en ökning med 6,0 Mkr 
jämfört med 2003 års bokslut 
enligt finansieringsanalysen på 
sid. 13.  
 
Den genomsnittliga likviditeten 
har faktiskt uppgått till 31 Mkr 
per månad, vilket får anses som 
mycket tillfredsställande efter-
som betalningsberedskapen här-
med omfattat 25 dagar, d.v.s 
över den fastställda 
målsättningen som ligger på 14 
dagar. 
 
Soliditet 
 
Soliditet är ett mått man brukar 
använda för att uttrycka den 
långsiktiga finansiella styrkan. 
Den anger hur mycket av de to-
tala tillgångarna som är finansi-
sierade med eget kapital.  
 
Soliditetsutvecklingen bestäms 
av kommunens resultatutveck-
ling och av ökningen eller 
minskningen av värdet på till-
gångarna. Ju högre soliditet, 
desto stabilare ekonomi. 
 
Kommunens soliditet inklusive 
den pensionsskuld som redo-
visas i balansräkningen uppgår 
till 61,9 %, en liten minskning 
med 1,3 % från föregående år.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNEN 
  
 

Låneskuld 
Vid årets början uppgick den 
totala låneskulden i kommunen 
endast till 10,0  Mkr bestående 
av ett enda lån. 
 
I början av 2004 upptogs ett nytt 
lån på 20,0 Mkr för att lösa ett 
gammalt pensionsåtagande från 
1998 och 1999 på totalt 23,3 
Mkr.  
Under året har ingen amortering 
skett utan låneskulden uppgår 
totalt till 30,0 Mkr i 2004 års 
bokslut.  
 
Investerings- 
verksamheten 
 
Årets investeringar i fastigheter, 
anläggningar och inventarier 
uppgår till 35,9 Mkr, en ökning 
med 10,4 Mkr jämfört med 
föregående år. Försäljningar av 
mark och fastigheter uppgår till 
1,1 Mkr. 
En detaljerad investeringsredo-
visning återfinnes på sid 20. 
 
Utsikter inför framtiden 
 
Det är av helt avgörande bety-
delse för kommunens ekonomi  
hur de olika verksamheternas 
nettokostnader förhåller sig till 
utvecklingen av skatteintäkterna 
och det statliga utjämningsbi-
draget. 
 
Fr o m år 2000 gäller det lag-
stadgade balanskravet, vilket 
innebär att kommunens intäkter 
måste överstiga kostnaderna 
varje år. Balanskravet anger en-
dast den lagstadgade minimi-
nivån som den kommunala eko-
nomin måste nå upp till. 

 
Positiva signaler 
• Sedan det lagstadgade ba-

lanskravet 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 
Under sex år dessförinnan 
brottades kommunen med 
ständiga underskott. 

• I förhållande till budget 
redovisar samtliga verk-
samheter i kommunen ett 
överskott på 9,9 Mkr, vilket 
är mycket glädjande att 
konstatera. Vill rikta ett stort 
tack till samtliga verksam-
hetsansvariga som verkligen 
hörsammat kommunledning-
ens vädjan om besparingsåt-
gärder  under 2004. 
 
Den 20 april 2004 ut-
skickades en skrivelse till 
samtliga nämnder med 
vädjan om besparingsåtgärder 
mot-svarande 1,0 % av verk-
samheternas bruttokostnader, 
vilket skulle ge en bespa-
ringseffekt på 6,6 Mkr under 
2004. Syftet med denna 
besparingsåtgärd var att få 
bukt med ett befarat 
budgetunderskott under kom-
munens finansförvaltning 
som uppgick till 6,9 Mkr i 
den ekonomiska prognosen 
för april månad. Det verkliga 
utfallet för finansförvalt-
ningen slutade på ett under-
skott på 8,8 Mkr, vilket 
således ”räddades” tack vare 
det goda resultatet i de olika 
verksamheterna. 
 
 

 

• Det stora budgetöverskottet i  
de olika verksamheterna har i 
hög grad bidragit till  att 
verksamheternas totala netto-
kostnader endast ökat med 
8,9 Mkr eller 1,8 %. Som 
jämförelse kan nämnas att 
nettokostnaderna under 2003 
ökade med hela 28,1 Mkr  
eller 6,1 %. 

• Kommunens samtliga in-
vesteringar på 35,9 Mkr har 
kunnat finansierats med 
skattemedel upp till 25,7 Mkr 
och genom ianspråktagande 
ur rörelsekapitalet med 10,2 
Mkr till nya investeringar 
som beslutats under budget-
året.  

• Ingen nyupplåning till in-
vesteringar har skett under 
året. Årets nyupplåning på 
20,0 Mkr har varit nödvän-
dig för att lösa ett gammalt 
pensionsåtagande från åren 
1998 och 1999. Pensions-
skulden i balansräkningen har 
minskat i motsvarande grad.  

• Kommunen har ett positivt 
finansnetto på 2,4 Mkr, dvs 
ränteintäkterna är större än 
räntekostnaderna. Detta över-
skott kan med fördel 
användas för att finansiera 
övriga driftkostnader. 

• Den genomsnittliga likvidi-
teten har legat på 31 Mkr per 
månad, vilket får anses som 
mycket tillfredsställande 
eftersom betalningsberedska-
pen omfattat ca 25 dagar, 
d.v.s bättre än den fastställda 
målsättningen som är 14 da-
gar.  

 
 
 
 
 
Negativa signaler 
• Kostnaderna för den löpande 
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 driften exkl. 
avskrivningar upptar 

96,1 % eller 478 Mkr av 
skatteintäkter och det statliga 
utjämningsbidraget på totalt 
498 Mkr, vilket är en markant 
försämring jämfört med 2002 
då den löpande driften endast 
upptog 92,6 % av 
skatteintäkter och det statliga 
utjämningsbidraget. År 2003 
skedde en för-sämring till 
95,5 %. En för-sämring med 
3,5 % under de senaste tre 
åren är något oroväckande 
och manar till en snar 
förändring av detta 
relationstal till högst ca  94 – 
95 %.   

• Under sjuårsperioden 1995-
2001 minskade invånar-
antalet 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 ytter-
ligare 25 personer till totalt 
12.854. De senaste årens 
positiva trend förändras dock 
under 2004 då invånarantalet 
minskade med 31 personer 
till totalt 12.823, vilket på 
sikt innebär ett sämre ekono-
miskt underlag för att bedriva 
kommunal service om denna 
negativa trend består. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En stabil ekonomi utgör en 
mycket viktig plattform för 
framtiden och det är därför 
viktigt att diskutera de lång-
siktiga finansiella målsätt-
ningarna i förestående arbete 
med kommunens långtidspla-
nering åren 2006 - 2008. 
 
Kommunledningskontoret 
Ekonomienheten 
 
Roy Björck 
Ekonomichef 
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                   RESULTATRÄKNING KOMMUNEN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Kkr BOKSLUT    BUDGET    BOKSLUT    AVVIKELSE 
                 2003       2004        2004          mot budget 
 

 
Verksamhetens intäkter Not 1 182.020 190.084 190.672 588 
Verksamhetens kostnader Not 2 -655.372 -680.900 -671.544 9.356 
Avskrivningar  Not 3  -17.942 -19.306 -19.367 -61 
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER   -491.294 -510.122 -500.239    9.883
     
Skatteintäkter  Not 4  374.561 383.330 378.156 -5.174 
Generella statsbidrag  Not 5  114.879 124.344 120.010 -4.334 
Finansiella intäkter  Not 6  4.647 3.620 4.097 477 
Finansiella kostnader  Not 7  -1.820 -1.881 -1.694 187 
      
RESULTAT FÖRE      
EXTRAORD POSTER    973 -709  330 1.039 
   
 
Extraordinära intäkter   
Extraordinära kostnader   
 
ÅRETS RESULTAT Not 24   973 -709 1/  330 1.039 
 
  
1/ Årsbudget      66 
   Tilläggsbudget      -775  
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN 
 
 
 
 
 

TILLGÅNGAR 
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not  2004 2003  

   
Materiella anläggn. tillgångar   Kkr   Kkr   
- Mark, byggnader tekn anl   8 188.987 171.227  
- Maskiner o inventarier 9 33.046 34.388  
Finansiella anläggn. tillgångar 10 99.625 102.154  
SUMMA ANL. TILLGÅNGAR  321.658 307.769 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd, Lager 11 696 955  
Fordringar 12 41.863 55.559  
Kassa, Pg, Bank 13  29.796 23.797  
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  72.355 80.311  
SUMMA TILLGÅNGAR 394.013 388.080 

   
 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER 
 
INGÅENDE EGET KAPITAL  245.270 244.297  
Byte av redovisningsprincip   
- Utgående balans timavlönad personal dec.lön –03  -1.787 
Årets resultat  330 973  
EGET KAPITAL 14 243.813 245.270  
 
AVSÄTTNINGAR 
Pensioner 15 10.095 10.050  
Semesterlöneskuld  28.168 27.757  
 
SKULDER  
Långfristiga skulder 16 30.000 10.000  
Kortfristiga skulder 17 81.937 95.003  
  
SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR O SKULDER 394.013 388.080 

  
 
 
PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER 
- Borgensåtaganden 18 401.579 396.275  
- Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR 19 274.241 282.670  
- Förvaltade fonders kapital 4.129 4.176  
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           FINANSIERINGSANALYS KOMMUNEN 
 
 
 

 
 2004 2003
 Kkr Kkr 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 
 
Verksamhetens intäkter 190.672 182.020 
Verksamhetens kostnader -671.544 -655.372  
Justering för avsättning pensionsskuld                 20 37 -20.387  
Övriga justeringsposter  21 -2.689 10  
Verksamhetens nettokostnader -483.524 -493.729 
  
Skatteintäkter och generella statsbidrag 498.168 489.440  
Finansiella intäkter 4.097 4.647  
Finansiella kostnader -1.694 -1.820  
Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 17.047 -1.462 
  
Rörelsekapitalets förändring  
Minskning av förråd 259 116  
Ökning-/Minskning+ av kortfristiga fordringar -1.304 6.423  
Ökning +/Minskning- av kortfristiga skulder -12.655 29.786  
Förändring av rörelsekapitalet -13.700 36.325  
 
Totalt verksamhetsnetto 3.347 34.863  
   
INVESTERINGAR 
Nettoinvesteringar -35.037 -24.948  
Försäljning av anläggningstillgångar 22 1.094 102  
Förvärv av anläggningstillgångar 23 -940 -516  
Investeringsnetto  -34.883 -25.362 
  
FINANSIERING 
Utlåning 
Ökning av långfristiga fordringar -400 0  
Minskning av långfristiga fordringar 2.935  2.923 
Upplåning 
Långfristig upplåning 20.000 0  
Amortering och inlösen av lån 0 0 
Finansieringsnetto 22.535 2.923 
   
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -9.001 12.424 
  
Likvida medel vid årets början 38.797 26.373  
Likvida medel vid årets slut 29.796 38.797  
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Not 1 
Verksamhetens externa intäkter 2004 2003 
Äldreomsorgsavg 13.695 17.013 
Barnomsorgsavg 5.240 4.446 
VA- avgifter 25.432 24.091 
Hyror o arrenden 17.363 16.611 
Driftbidrag fr staten 19.641 20.249 
Driftbidrag fr AMS 14.601 13.019 
Driftbidr fr kommuner o landst 4.618 2.330 
Ers fr förs.kassa pers ass 19.089 18.712 
Momsbidrag vid köp ej skattepl vht 763 247 
Övr bidrag inkl EU 5.817 4.844 
Interkommunal ersättning 47.827 47.251 
Fsg av verksamhet o entreprenad 6.641 2.854 
Reavinst 902 0 
Övrigt    9.043   10.353 
Summa 190.672 182.020 
     
Not 2 
Verksamhetens externa kostnader 2004 2003  
Personalkostnader 473.383 452.449  
Årets nyintjänade pensioner 16.043 17.974  
Pensionsutbetalningar 13.022 19.202  
Material 30.073 29.552  
Bidrag 27.517 29.070  
Entreprenad och köp av vht 53.475 50.819  
Konsulttjänster 2.992 3.338  
Lokalhyror 48.855 49.101  
Övrigt    6.184     3.867  
Summa 671.544 655.372 
    
Not 3 
Avskrivningar 
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna beräknas på 
anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden t o m 
föregående år. Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. 2004 2003  
Fastigheter och anläggningar 9.165 8.395  
Inventarier 10.201   9.547  
Summa 19.367 17.942  
 
Not 4 
Skatteintäkter 2004 2003  
Kommunalskatt 382.363 374.781  
Slutreglering kommunalskatt –02 0 1.118  
Slutreglering kommunalskatt –03 -1.701 -3.709  
Prel. skuld slutavräkning –04 -3.801 0  
Mellankommunal utjämning 0 1.124  
Statlig skatt ”200-kronan”                  1.295    1.247  
Summa 378.156 374.561  
 
Not 5 
Generella statsbidrag 2004 2003  
Generellt statsbidrag 50.293 51.965  
Tillf. sysselsättn. stöd generellt. 6.192 3.791  
Tillf. sysselsättn. stöd nyanst.  -2.136 2.086  
Utjämn.bidr för LSS 6.357 3.211  
Utjämn. bidr. för Inkomstutj. 44.587 42.416  
Strukturkostnadsutjämning 17.131 13.989  
Införandetillägg/avdrag, nivåjust      -2.414   -2.579  

Summa 120.010 114.879  
  
Not 6 
Finansiella intäkter 2004 2003  
Utdelning aktier ÅKAB 221 220  
Räntor medelsplaceringar m m 715 1.115 
Räntor ÅKAB  3.161 3.312  
Summa 4.097 4.647  
 
Not 7 
Finansiella kostnader 2004 2003  
Räntor anläggningslån m.m 1.130 436  
Räntor pensionsskuld     564 1.384  
Summa 1.694 1.820 
   
Not 8 
Mark, byggnader 2004 2003  
IB 171.227 163.134  
Årets investeringar   26.177   16.084  
 197.404 179.218  
Tillkommande poster: 
Anskaffning fastigheter 940 517  
Avgående poster:   
Bokfört värde sålda fastigheter -192 -113 
 748 404  
Avskrivningar -9.165 -8.395  
Nedskrivningar                     0            0  
Utgående balans 188.987 171.227  
 
Specifikation fastigheter: 
Markreserv 2004 2003  
Lantegendomar 4.124 4.233  
Obebyggda fastigheter 3.257 3.257  
Bebyggda fastigheter 3.865 3.598  
Delsumma 11.246 11.088 
  
Verksamhetsfastigheter 
Administrativa fastigheter 12.897 13.603  
Delsumma 12.897 13.603 
   
Fastigheter för affärsverksamhet 
Hamnar 12.488 6.230  
Vatten och avlopp 35.321 34.462  
Renhållningsverk              0         17  
Delsumma 47.809 40.709 
  
Publika fastigheter 
Gator och vägar 68.337 58.033  
Parker 2.292 2.175  
Fritidsanläggningar 23.779 22.059  
Delsumma 94.409 82.267  
 
Fastigheter för annan verksamhet 
Övrigt 19.392 20.309  
Brandstation/  
Civilförsvarsanläggning  3.234 3.251  
Delsumma 22.626 23.560  
 
Totalsumma  
Mark , byggnader 188.987 171.227 
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Not 9 
Maskiner, inventarier 2004 2003  
IB 34.388 35.071  
Anskaffning 8.859 8.864  
Summa 43.247 43.935  
Avgående poster: 
Avskrivning -10.201 -9.547  
Utgående balans 33.046 34.388  
Specifikation inventarier: 
Maskiner 484 553  
Inventarier 26.932 28.669  
Byggnadsinventarier 17 22  
Bilar och andra transportmedel 4.826 4.313  
Konst 282 148  
Övriga maskiner o inventarier      505       683  
Summa 33.046 34.388  
 
Not 10 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier, värdepapper och andelar 2004 2003 
Västtrafik 880 880 
Bostadsrätter 120 120 
Åmålshälsan AB 167 167 
Åmåls Kommunfastigheter AB 2.970 2.970 
Apportegendom, aktier ÅKAB 30.469 30.469 
Vänerhamn 200 200  
Övrigt          0             1
Delsumma 34.806 34.807  
 
Långfristiga fordringar  
Åmåls Kommunfastigheter AB 64.378 67.308 
Åmåls Tennisklubb 400 0 
Gränslös Kulturförening 50 55 
Återbet borgensåtagande        -9      -15  
Delsumma 64.819 67.348  
Totalsumma 99.625 102.155  
 
Not 11 
Förråd 2004 2003  
Gatukontorets förråd 589 843  
Kontorsmaterial 65 45  
Städmaterial 18 39  
Minnesgåvor 11 11  
Stadshus Cafeteria, Kont. mtrl       13    17 
Summa 696 955  
 
Not 12 
Fordringar 2004 2003  
Kundfordringar   
Div avg 10.138 11.758  
Äldreomsorgsavg 1.274 1.394  
Barnomsorgsavg 191 197  
Konsumtionsavg 2.155 2.048  
Övrigt        10              4 
Delsumma 13.768 15.401  
 
Statsbidragsfordringar 
Fordran löneskatt 115  
Fordran extra sysselsättningsstöd 1.897  
Fordran AMS anställningsstöd  292  
Fordran varudistr –04      34  

Delsumma 2.338  
Andra kortfristiga fordringar 
Handkassor 92  
Bredband Dalsland 800  
Återbet premier KPA  633 
Fordran fastighetsförs Malmen 3 151 
Fordran skogslikvid VVDS 45 
Fordran moms Ludvika 9  
Övrigt      -110  
Delsumma 1.620  
   
Interimsfordringar 
Konto 171( förutbetalda kostnader vilka betalats i 
slutet av 2004 men avser 2005) 
Åkab, hyror 8.147 
Västtrafik AB 343  
Västfastigheter 927  
El- tjänst 222 
Cityfastigheter 116 
Volvofinans AB 70 
IBS 45 
Diverse       293  
Delsumma 10.163 
 
Konto 179 ( upplupna intäkter vilka erhållits i 
början av 2005 men avser 2004) 
Skattemyndigheten 8.131 
Försäkringskassan 1.667 
Västtrafik 1.187 
Uppdeb div debitering 645   
Skolverket 630 
Ekonomitjänster 582 
Renova 355  
Diverse     777  
Delsumma 13.974 
Totalsumma 41.863 
 
Not 13 
Likvida medel 2004 2003  
Kassa 10 11  
Bank 29.786 23.786  
Summa 29.796 23.797  
 
Not 14 
Eget kapital 2004 2003  
Anläggningstillgångar 321.659 307.769  
Långfristiga skulder:  
Lån -30.000 -10.000  
Avsättningar: 
Pensionsskuld -10.095 -10.050  
Anläggningskapital 281.564 287.719  
 
Omsättningstillgångar 72.354 80.311  
Kortfristiga skulder -81.937 -95.003  
Avsättningar: 
Semesterlöneskulden -28.168 -27.757  
Rörelsekapital -37.751 -42.449   
  
Summa Eget kapital 243.813 245.270  
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Not 15 
Pensioner 2004 2003   
Avsättningar pensioner 8.124 8.088  
Avsättning löneskatt   1.971     1.962  
Summa 10.095 10.050 
   
Not 16 
Långfristiga skulder 2004 2003  
Lån i banker o låneinstitut 30.000 10.000  
Summa 30.000 10.000  
  
Not 17 
Kortfristiga skulder 2004 2003  
Leverantörsskulder 22.786 21.594  
Moms o särsk punktskatter -298 632  
Personalens skatter, avg 114 -42 
Slutrevision 138 105  
Integrationer nytt ekonomisyst 100 0 
Tillsynsarb Bygg- & Miljö 100 0 
Skuld löneskatt utb pensioner 46 0 
Slutreglering Västtrafik 376 78  
Förmedlade medel 114 -49  
Uppl löner, okompenserad övertid 3.278 1.483  
Uppl. löneskatt  individuell del 4.821 4.353  
Upplupna räntor 146 52  
Uppl. pensionskostn. ind. del 12.642 29.429  
Förutbetald skatteintäkt    3.801   3.709  
Delsumma 48.164 61.344 
    
Interrimsskulder 
Konto 2991 (upplupna kostnader vilka betalats 
2005 men avser 2004) 2004 
Skattemyndigheten. 24.988 
Överföring projektmedel  -1.128 
KPA -848 
Div        309   
Delsumma 23.321  
 
Konto 2992 ( förutbetalda intäkter vilka erhållits i 
slutet av 2004 men avser 2005) 2004   
Överföring av projektmedel –04 8.177 
Överföring schablonavdrag –04 2.202 
Hyror       73
Delsumma 10.452 
Totalsumma 81.937 
 
Not 18 
Borgensförbindelser 
Förbindelserna redovisas inom linjen. Uppgifterna för 
bolag och övriga åtaganden avser beslutade borgens- 
belopp reducerade med gjorda amorteringar. Uppgif- 
terna om borgensåtaganden för egnahem är lämnade 
av  Statens Bostadsfinansierings AB och utgör 40% av 
aktuell lånefordran för statliga lån till egnahem. 
  
 2004 2003  
Åmåls kommunfastigheter AB 397.840 392.407  
Åmåls Tennisklubb 102 102  
Ånimskogs Bygdegårdsförening 2.250 2.100  

Ansvarsåtaganden egnahem    1.387   1.666  
Summa 401.579 396.275  
 
 
Not 19 
Pensionsförpliktelser 2004 2003  
(vilka ej upptagits i BR) 220.699 227.483  
Löneskatt    53.542    55.187  
Summa 274.241 282.670  
 
Not 20   
Justering för avsättning  2004  
till pensionsskuld    
Skuldökning pensioner  587  
Ränteuppräkning pensionsskuld          564  
Engångspremie  -1.114
Summa 37  
  
Not 21   
Övriga Justeringsposter 2004   
Reavinst vid fastighetsförsäljning -902  
Timavlönad personal dec –03 -1.787   
Summa -2.689  
   
Not 22  
Försäljning av  2004  
Anläggningstillgångar 
Del av Höganäs 1:1 117 
Del av Stora Bräcke 2:1 och    
Lilla Bräcke 3:4 785 
Del av Åmåls-Nygård 1:1 o 1:49 28 
Del av Åmåls-Nygård 1:1 o 1:71 13 
Malmen 3    151
Summa 1.094 
 
Not 23 
Förvärv av  2004 
Anläggningstillgångar 
Div mark Järnvägen Åmål-Svanskog  5   
Åmål Högheden 1:3  675 
Åmål 6:42, 6:43, 6:44, 6:45, 6:46 250 
Lantmäterikostnad     10  
 940 
 
Not 24 
Årets resultat 2004 
Avstämning av balanskravet 
Årets resultat enligt resultaträkning 330 
Avgår realisationsvinster  -902  
Justerat resultat -572 
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Definitioner m m 
 
I den personalekonomiska redo-
visningen används ett antal 
begrepp, som definieras nedan. 
Definitionerna baseras på Sven-
ska kommunförbundets rekom-
mendationer. 
 
Anställda = 
• Tillsvidareanställda med 

månadslön, grupp 1 (fast 
anställda) 

• Tidsbegränsat anställda med 
månadslön, grupp 1  
t.ex vikarie, säsongsan-
ställd, projektanställd) 

  
Grupp 1 = 
Arbetstagare med heltidsan-
ställning eller deltidsanställning 
(omfattande minst 40% av den 
för motsvarande heltidsanställd 
gällande arbetstiden) och som 
anställts för en sammanhängande 
tid av minst tre månader 
 
Årsarbetare = 
Samtliga grupp 1-anställda om-
räknade till heltidsanställningar 
 
Förvaltningar = 
• Kommunledningskontoret, 

KLK 
• Bygg- och miljöförvaltning-

en, BMF 
• Kultur- och serviceförvalt-

ningen, KSF 
• Barn- och utbildningsförvalt-

ningen, BUF 
• Vård- och omsorgsförvalt-

ningen, VOF 
 
Nuvarande nämnd- och förvalt-
ningsorganisation gäller fr o m 
970101. 
 
Frånvaro = 
• Sjukledighet omfattande 

kort- och långtidsfrånvaro, 
godkänd arbetsskada, sjuk-
bidrag och sjukskrivning  
som har övergått i rehabili-
teringsåtgärder 

 
 
 
 
 

 
 
• Barnledighet omfattande 

föräldraledighet i samband 
med barns födelse, nedsatt 
tjänstgöring (max 25%) för  
vård av barn samt vård av 
sjuka barn 

• Övrig ledighet omfattande 
tjänstledighet, studieledig-
het och facklig ledighet 

• Semester (redovisas ej för 
lärare och anställda med 
uppehållsanställning) 

 
Alla frånvarodagar räknas i 
kalenderdagar med hänsyn tagen 
till frånvarons omfattning, men 
utan hänsyn till anställningens 
sysselsättningsgrad. 
 
Kommunens anställda  
 
041231 uppgick antal  tillsvidare-
anställda till 1.247 personer och 
tidsbegränsat gr 1-anställda  till 
397 personer fördelat på följande 
förvaltningar:  
 
Förvaltn Tillsvidare Tidsbegr gr 1
KLK 32 pers 10 pers 
BMF 9 pers 1 pers 
KSF 163 pers 38 pers 
BUF 481 pers 88 pers 
VOF 562 pers 260 pers 
 
Jämfört med 031231 har den 
tillsvidareanställda personalen 
ökat med 9 personer och den 
tidsbegränsat grupp 1-anställda 
personalen minskat med 38 
personer.  
 
Antal tillsvidareanställda mot-
svarar 1.090,2 årsarbetare, varav 
79% är kvinnor och 21% är män.  
Medelåldern uppgår till 46,7 år. 
 
Arbetstiden 
 
Om arbetstiden för alla anställda i 
kommunen räknas om i när-
varotimmar uppgår detta till 
1.884.215 timmar för 2004. I 
denna summa ingår övertid och 
fyllnadstid. Antalet frånvaro-
timmar uppgår till 631.921 
timmar. I denna summa ingår all 
frånvaro inklusive semester. 
 
 
 

 
 
Fördelningen i % av frånvaro för 
alla grupp 1-anställda 2004:  
Sjukledighet     8,54% 
Barnledighet     3,15% 
Semester     6,30% 
Övrig ledighet     4,24% 
Total frånvaro   22,23% 
Nettoarbetstid    77,77% 
En jämförelse av frånvaron 
mellan kvinnor och män utvisar 
att kvinnor har högre frånvaro än 
män.  
 
Löner 
 
Kommunfullmäktige har 031217  
beslutat att antaga ett löne-
politiskt program för Åmåls 
kommun. Lönebilden  för den 
tillsvidareanställda personalen ser 
ut enligt följande: 
 
Genomsnittlig lön omräknad till heltid, 
tillsvidareanställd personal 031231 
Förvaltn Män Kvinnor Samtliga
KLK 24 219 21 403 22 468 
BMF 24 131  20 133 23 040 
KSF 19 600 16 662 17 598 
BUF 23 956 20 843 21 669 
VOF 19 164 17 379 17 489 
Summa 22 332 18 616 19 318 
 
Genomsnittlig lön omräknad till heltid, 
tillsvidareanställd personal 041231 
Förvaltn Män Kvinnor Samtliga
KLK 26 551 22 671 24 005 
BMF 25 869  20 900 24 213 
KSF 20 487 17 194 18 325 
BUF 24 712 21 591 22 428 
VOF 19 491 18 020 18 122 
Summa 22 998 19 287 20 004 
 
Kommentar: Jämfört med 031231 
har männens löner i genomsnitt 
ökat med 666 kr kronor och 
kvinnors löner med 671 kr. 
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NYCKELTAL 
 
Antal tillsvidareanställda 
1995: 1.083 personer 
1996: 1.168 personer 
1997: 1.144 personer 
1998: 1.117 personer 
1999:  1.123 personer 
2000: 1.181 personer 
2001: 1.220 personer 
2002: 1.237 personer 
2003: 1.238 personer 
2004: 1.247 personer 
 
Kommentar: 
950101 bolagiserades energi-
verket.  
960101 kommunaliserades den 
särskilda omsorgen.  
960401 överfördes personal från 
tekniska kontoret till Åmåls 
kommunfastigheter AB.  
960501 konverterades ett antal 
oegentliga vikariat till tills-
vidareanställningar efter beslut i 
personal- och organisationsut-
skottet. 
000101 trädde LAS-konver-
teringen i kraft, vilket innebär att 
en arbetstagare som sammanlagt 
har vikarierat tre år under en 
femårsperiod erhåller med 
automatik tillsvidare-anställning. 
 
Antal tidsbegränsat anställda 
1995: 229 personer 
1996: 231 personer 
1997: 300 personer 
1998: 240 personer 
1999: 203 personer 
2000: 283 personer 
2001:  352 personer 
2002: 416 personer 
2003. 435 personer 
2004: 397 personer 
 
Kommentar: 
1997 infördes ”Kunskapslyftet”, 
som innebar att många 
tillsvidareanställda var tjänst-
lediga under året för att studera i 
syfte att erhålla gymnasie-
kompetens. 
Sedan 2000 har antalet  
tidsbegränsade anställningar ökat  
årligen. Detta kan bero på ökad 
sjukfrånvaro motsvarande period 
samt försöksverksamhet med 
friår 2002-2004.  
 
 

 
 
Sjukfrånvaro i procent av total 
arbetstid 
1995: 5% 
1996: 5% 
1997: 4% 
1998: 5% 
1999: 6% 
2000: 7% 
2001: 8% 
2002:  8,84% 
2003:  8,72% 
2004: 8,54% 
 
Kommentar: 
030701 förändrades sjuklöne-
lagen vad beträffar sjuklöneperi-
odens längd. 
 
Extern personalomsättning inkl 
pensionsavgångar och dödsfall 
1995: 66 personer 
1996: 67 personer 
1997: 63 personer 
1998: 54 personer 
1999: 68 personer 
2000: 66 personer 
2001: 39 personer 
2002: 61 personer 
2003: 69 personer 
2004: 49 personer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBLIGATORISK  
REDOVISNING AV 
SJUKFRÅNVARON 
 
Fr o m 030701 är samtliga 
arbetsgivare skyldiga att redovisa 
uppgifter om sjukfrånvaron i 
årsredovisningen. Det huvud-
sakliga syftet  är att skapa ett 
material som är jämförbart över 
sektorsgränser.  Redovisningen 
skall innehålla nedanstående sju 
angivna nyckeltal och omfatta all 
anställd personal. Detta 
inkluderar timanställda samt 
anställda inom avtalsområdena 
BEA och PAN. Uppdragstagare 
och förtroendevalda skall inte 
ingå i redovisningen.  
 
Totalt antal anställda utifrån 
ovanstående definition uppgår till  
2.620 personer, varav 1.928 
kvinnor och 692 män. 
Tidsperioden som redovisningen 
avser är 040101--041231. 
 
1. Total sjukfrånvarotid i förhållande till          
 sammanlagd ordinarie arbetstid    
 = 9,64% 
 
2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro 
 (60 dagar eller mer) i förhållande till 
 total sjukfrånvarotid  
 = 77,82% 
 
3. Summa sjukfrånvarotid för  kvinnor 
 i förhållande till sammanlagd 

ordinarie arbetstid för kvinnor 
 = 10,83% 
 
4. Summa sjukfrånvarotid för  män i 

förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid för män  

 = 5,94% 
 
5. Summa sjukfrånvarotid i ålders- 
 gruppen 29 år eller yngre i förhållan-

de till sammanlagd ordinarie arbetstid  
i åldersgruppen 29 år eller yngre  

 = 3,85% 
 
6. Summa sjukfrånvarotid i ålders- 
 gruppen 30-49 år i förhållande till             
 sammanlagd ordinarie arbetstid i 

åldersgruppen 30-49 år  
 = 9,57% 
 
7. Summa sjukfrånvarotid i ålders- 
 gruppen 50 år eller äldre i förhållande 

till sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 50 år eller äldre 

 = 11,42% 
 
Sjuklönekostnaderna 2004 uppgår till 
6.768.779 kronor inkl PO. 



DRIFTREDOVISNING KOMMUNEN 
 
 
 
 
ANSVARSOMRÅDE  BUDGET  REDOVISNING        BUDGET- 
  Kkr Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt  AVVIKELSE  
 
Kommunfullmäktige m.m. 1.545 - 1.447 -5 103
Kommunstyrelsen 43.593 -8.382 47.178 -13.450 1.483  
Bygg- & Miljönämnd 12.515 -1.958 11.892 -2.412 1.077 
Kultur- & Servicenämnd 135.031 -91.913 148.953 -105.799 -36
Barn- & Utbildningsnämnd 300.810 -80.873 299.947 -84.146 4.136 
Vård- & Omsorgsnämnd 248.866 -46.532 250.820 -51.404 2.918 
Pensionskostnader 28.817 0 29.090 0 -273 
Finansförvaltning 1.023 -32.420 1.126 -32.998 475  
Summa verksamhet 772.200 -262.078 790.453 -290.214 9.883 
   
Skatteintäkter - -383.330 - -378.156 -5.174 
Generella statsbidrag - -124.344 - -120.010 -4.334 
Finansiella intäkter - -3.620 - -4.097 477 
Finansiella kostnader 1.881 - 1.694 - 187 
Resultat före  
extraordinära poster 774.081 -773.372 792.147 -792.477 1.039 
 
 
Kommentarer till större budgetavvikelser återfinnes under respektive nämnds egna redogörelser 
över 2004 års verksamhet. 
Dessutom finns en redogörelse för större budgetavvikelser i förvaltningsberättelsen på sidan 7. 
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Belopp i Kkr  Budget 2004 Investerings-  
  Inkl. tilläggsbudget utgift 2004 
Kommunstyrelsen 
Ny Bussterminal (investeringsbidrag 2.433 kkr)  1.775  4.204 
Vandrarhemmet, fjärrvärme  100  0 
Uppdatering i stadsnätet, kommunikationer IT  100  100 
Uppdatering databas, IT  11  11 
Datautrustning  270  223 
Godsterminal (investeringsbidrag 603 kkr)  400  1.196 
Driftsäkerhet, trafikflöde  200  200 
Uppgradering av totalstation  50  50 
     
Bygg- och miljönämnden 
Ventilation, radonsanering  182  0 
Modernisering Räddningscentral  117  117 
Utbyte av släckbil  1.900  0 
Personlig skyddsutrustning, sökare  180  168 
Övningsplats   170  183 
 
Kultur- och servicenämnden 
Projekt råvattentäkt  150  149 
Avloppsreningsverk, luftningssystem  159  154 
Städmaskiner  50  50 
Datautrustning  100  98 
Parkförnyelse  200  307 
Lekplatser   200  156 
Åmålsån, botten, strandskoning  4.000  6.826 
Badplatser   60  39 
Småbåtshamn  250  458 
Idrottsanläggningar  180  230 
Ishall, omklädningsrum etapp 2  1.100  1.764 
Friggagatan    1.600  1.882 
Trafiksäkerhetsförbättringar  500  618 
Nya gatubeläggningar  1.800  1.726 
Centrumutveckling  750  851 
Utbyte av gatljusarmatur  300  323 
Traktor  322   1.300  1.025 
Ny råvattentäkt Åmåls  2.000  222 
Ledningsnät VA  200  167 
Ledningsnät Avlopp  1.000  740 
Hamnterminal, taköverbyggnad  4.150  4.594 
Åmål Luftningssystem  600  607 
Inköp av vattenmätare  75  74 
Inköp av matbil  300  270 
Simhall, investering myndighetskrav  100  97 
Simhall, ny rutschbana  125  125 
Örnäs Camping  1.500  1.016 
Turistinformation, välkomsttavlor  100  173 
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Belopp i Kkr  Budget 2004 Investerings- 
  Inkl tilläggsbudget utgift 2004 
 
Hamnterminal steg 2 & 3  5.100  1.489 
Giftskåp   40 0 
Lastkaj    142 138 
Huset, inventarier Tösse, Fengersfors   60 3 
Högheden, inventarier   250 250 
     
Barn- och utbildningsnämnden 
Centralt kansli: 
Datautrustning  40 40 
Förskoleverksamhet: 
Diverse inventarier   355 268 
Grundskola: 
Diverse inventarier   486 447 
Gymnasieskola: 
Diverse utrustning  1.774 1.755  
Gymnasiesärskola: 
Maskiner och utrustning   35 35 
Vuxenutbildningsenheten: 
Diverse utrustning   155 88 
Resurscentrum 
Kontorsmöbler   25 25 
Musikskola: 
Diverse utrustning   149 149 
IT-avdelningen  
Diverse datautrustning  1.146 1.141 
    
Vård- och omsorgsnämnden 
Inventarier och diverse utrustning  2.207 1.483 
 
Summa bruttoinvestering  40.268 38.504  
Investeringsbidrag 
Småbåtshamn  -33 
Bussterminal   -2.433 
Godsterminal  -603 
Gatuarbeten, trafiksäkerhet  -425  
Summa nettoinvesteringar   35.010  
 
 
Försäljning fastigheter   -1.094 
Förvärv fastigheter  687 940 
Lantmäterikostnader   26 
Investeringsredovisningen är en specifikation till posten nettoinvesteringar i finansieringsanalysen.  
Redovisningen visar hur de totala investeringsutgifterna är fördelade på olika objekt. 
En specifikation över fastighetsförsäljningarna återfinnes under not 22 sid.  16. 
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ORDFÖRANDE: 
Kurt Svensson  (c) 
 
FÖRVALTNINGSCHEF: 
Susanne Korduner 
 
Kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska förvaltnings- 
organ. 
Styrelsen har ansvaret för hela 
kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och 
samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 
 
Med anledning av den höga  
arbetslösheten i kommunen har vi 
arbetat intensivt med syssel-
sättningsfrågor under året. 
 
Arbetet med infrastuktur-, 
arbetsmarknads-, näringslivs- o 
utvecklingsfrågor är därför ett 
prioriterat område.  
 
Vi ingår i den av regeringen 
beslutade tillväxtdeligationen och  
strategiarbetet har intensifierats 
under året. 
 
Samverkan med Säffle kommun 
har intensifierats under året och 
öppnar stora möjligheter både 
när det gäller näringslivet och 
förvaltningssidan. 
 
Samarbetet med de övriga 
dalslandskommunerna inom den 
kommunala sektor kan komma att 
leda till möjliga besparingar. 
 
Vi har satsat en hel del på EU-
projekt under året. 
Sammanställning av våra EU-
projekt finns under www.amal.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belopp i kkr 2004 
Intäkter 13.450 
Kostnader -42.773 
Verksamhetsresultat -29.323 
Kapitaltjänstkostnader -4.405 
Resultat -33.728 
Kommunbidrag 35.211 
Årets resultat 1.483 
 
 
KOMMUNSTYRELSE 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 633 
Kostnader -6.867 
Verksamhetsresultat -6.234 
Kapitaltjänstkostnader -60 
Resultat -6.294 
Kommunbidrag 6.551 
Årets resultat 257 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
FÖRVALTNING  
 
GEMENSAM 
ADMINISTRATION 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 4.137 
Kostnader -8.002 
Verksamhetsresultat -3.865 
Kommunbidrag 4.454 
Årets resultat 589 
  
Kommunens näringslivsfrågor har 
handlagts av kommunstyrelsens 
ordförande, vice ordförande och 
kommunchefen. 
Näringslivsrådet, med en styrelse 
på sex personer från vardera 
Industriföreningen, Företagarna, 
Köpmannaföreningen samt kom-
munen har varit rådgivande organ. 
Kommunalförbundet, Dalslands 
tjänstemän samt EU- projektet 
”Näringsliv 2010” har stöttat 
kommunens näringslivsarbete med 
rådgivning, för nyförtagare, utbild-
ningsinsatser, handläggning av 
olika stödåtgärder och etable-
ringsfrågor. Vi har satsat allt mer 
för att tydliggöra ”en dörr in” –
begreppet.  
 
 
 
 
 
 

FASTIGHETS- 
FÖRVALTNING 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 5.597 
Kostnader -9.424 
Verksamhetsresultat 3.827 
Kommunbidrag 3.895 
Årets resultat 68 
 
Förvaltar kommunens fastigheter, 
drift och underhåll, hyresvärd-
system med kalkyler och avtal. 
Försäljning och fastighetsköp, 
lagfarts- o inteckningsärenden. 
Projektprogram med investerings- 
och årskostnadskalkyler samt 
kvalitetskontroll och redovisning i 
samband med  om-och nybyggnad. 
 
 
EKONOMIENHET 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 229 
Kostnader -3.451 
Verksamhetsresultat -3.222 
Kommunbidrag 3.306 
Årets resultat 84 
 
Ekonomienheten är kommunens 
centrala ekonomi- och  finansför-
valtning  med ansvarar för: 
*  ekonomiska beräkningar och              

sammanställning av kommu- 
nens årsbudget och ekonomisk 
långtidsplanering. 

*  upprättande av delårs- och 
årbokslut  för kommunen och 
koncernen. 

*  månadsuppföljning av ekonomi 
och verksamhet för kommunen 
samt rapportering till kommun-
styrelsen. 

 *  kontoplansstruktur och innehåll 
samt rapportskapande 

     - systemprogrammering 
*  utveckling av interna och 

externa ekonomiska- och 
systemekonomiska rutiner  

      - internkonsult 
*  drift-, underhåll och utveckling 

av kommunens centrala 
ekonomisystem. 

*  datasupport och förvaltnings- 
stöd i ekonomiska och system-
ekonomiska frågor-
internkonsult  

*  kommunens beredningsorgan i 
ärenden av ekonomisk art. 
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*   framtagande av ekonomisk 
     statistik 
*  central kassa- och finans-

funktion  
*  central kravverksamhet 
*  ekonomisk redovisning av 

samtliga donationsfonder 
*  försäkringsfrågor 
 
 
PERSONALENHET 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 178 
Kostnader -4.548 
Verksamhetsresultat -4.370 
Kommunbidrag 4.294 
Årets resultat -76 
 
Enheten består av en PA- och en 
lönedel. Enheten leds av perso-
nalchefen och består i övrigt av 
lönekamrer, personalsekreterare 
samt löneassistenter. 
 
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. 
 
KANSLIENHET 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 104 
Kostnader -1.587 
Verksamhetsresultat -1.483 
Kommunbidrag 1.616 
Årets resultat 133 
 
Kanslienheten är kommunens 
centrala kansli och svarar för de  
administrativa rutinerna för 
kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och dess arbetsutskott. 
Genom enheten hanteras de 
centrala ärendena från akt- 
läggning till protokollföring. 
Kommunens centrala diarium 
finns inom enheten. 
 
 
 

 
 
Enheten är kommunens 
administrativa organ för de 
allmänna valen och svarar för 
kontakterna med Länsstyrelsen 
och Valmyndigheten 
 
IT / GEODATA- 
VERKSAMHET 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 2.343 
Kostnader -5.528 
Verksamhetsresultat -3.185 
Kommunbidrag 3.323 
Årets resultat 138 
 
Enheten tillgodoser kommunens 
behov av kartor, geodata och 
annan lägesbunden information 
genom uppbyggnad och under-
håll av kommunens geodata-
baser. 
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 
informationstekniska infrastruk-
turen i kommunen genom inter- 
och intranetteknik. 
Arbetar med policy och 
säkerhetsfrågor i samband med 
användande av informations-
teknik. 
Svarar för drift och underhåll av 
kommunikationsutrustning för 
gemensamma datorer. 
Medverkar vid inköp av datorer 
och programvaror. 
Ger hård och mjukvaruservice till 
andra förvaltningar. 
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ORDFÖRANDE: 
Sven Martinsson  ( c ) 
 
FÖRVALTNINGSCHEF: 
T f Leif Larsson/Dan Gunnardo 
Bygg- och miljönämnden fullgör 
kommunens uppgifter inom plan- 
och byggnadsväsendet samt inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Nämnden handlägger också 
därmed sammanhängande ären-
den rörande naturvård, ekologi 
och kulturmiljövård. 
 
Nämnden fullgör räddnings-
tjänstens ansvar för beredskaps-
planering och ansvar för rädd-
ningstjänsten som följer av rädd-
ningstjänstlagen och räddnings-
tjänstförordningen samt för 
brandtillsyn vid kommunens 
byggnader och anläggningar där 
bygg- och miljönämnd är 
myndighet. 
 
I nämndens verksamhet ingår den 
praktiska handläggningen av 
översiktliga fysiska planer. 
 
Nämnden utövar tillsynen över 
täkter inom kommunen. 
 
Nämnden handlägger ärenden 
(föreskrifter och dispenser) 
angående extra bortforsling och 
förvaring av hushålls- och 
pappersavfall. 
 
Inom miljö- och hälsoskydds-
området har arbetet med 
nämndens miljömål fortsatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 2.412 
Kostnad  -11.051 
Verksamhetsresultat -8.639 
Kapitaltjänstkostnader -841 
Resultat -9.480 
Kommunbidrag 10.557 
Årets resultat     1.077 
 
BYGG- OCH MILJÖ-
NÄMNDEN 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 0 
Kostnader -131 
Verksamhetsresultat -131 
Kommunbidrag 150 
Årets resultat 19 
 
Nämnden redovisar ett överskott 
på 19 kkr och har haft 11 
sammanträden samt 11 bered-
ningsmöten under året. 
 
BYGG- OCH MILJÖ-
ENHET 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 1.992 
Kostnader -4.902 
Verksamhetsresultat 2.910 
Kommunbidrag 3.453 
Årets resultat 543 
 
Verksamheten redovisar ett 
överskott på  543 kkr.   
 
 
FYSISK PLANERING  
 
Kommunen skall genom  fysisk 
planering verka för god bygg-
nadskultur samt en god samhälls- 
och landskapsmiljö. Den fysiska 
planeringen skall trygga en god 
planberedskap. 
 
Upprättande av detaljplaner samt 
handläggning/granskning av 
bygglovsärenden har varit domi-
nerande arbetsuppgifter för av-
delningen. 
 
Under året har följande 
detaljplanearbeten utförts:  
 
 
 
 

 
 
• Kv Mörten 1, samråd 
• Åmål 2:1, Ahlmark, samråd 
• Kv  Varvet 5, planändring, 

återtagen 
• Kulturhistorisk 

byggnadsinventering, 
mässa/utställning 

• ÖP, fortsatt arbete med 
samrådsförslag  

 
BYGGLOV  
 
Verksamheten skall bedrivas med 
en hög servicenivå och stimulera 
till kretsloppstänkande vid all 
byggnation. 
 
Byggteknisk granskning av 
bygglov och besiktningar av 
byggprojekt utgör en betydande 
del av kontorets verksamhet. Ut-
över dessa arbetsuppgifter som 
hör samman med myndighets-
utövning hör rådgivning och 
service till allmänheten i bygg-
nadsfrågor. 
 
Under året har drygt 252 
bygglov, 1 rivningslov beviljats 
och ett 45 tal beslut om 
kontrollplaner fastställts. Ett 40-
tal slut/tillsynsbesiktningar har 
utförts. 
 
FAKTARUTA 
 
Antal -02 -03 -04 
Bygglov 225 205 252 
Kontrollplaner 40 45 45 
Slutbesiktningar 40 48 40 
Rivningslov 9 2 1 
 
MILJÖ-  OCH HÄLSO-
SKYDD 
 
Verksamheten ska ha som mål att 
främja ett långsiktigt ekologiskt 
hållbart samhälle och en rik bio-
logisk mångfald i kommunen 
samt verka för goda hälso-
förhållanden genom att beakta 
kemiska, biologiska och fysiska 
faktorer. 
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Verksamheten ska också arbeta 
för att uppnå de nationella 
miljökvalitetsmålen. 
 
Myndighetsutövningen domine-
ras av ärenden rörande prövning, 
tillsyn och rådgivning enligt bla 
miljöbalken, livsmedelslagen och 
djurskyddslagen. 517 ärenden har 
registrerats i kontorets ärende-
hanteringssystem (ECOS) . 
 
 Under året har 104 anmälnings- 
ärenden, 104 tillståndsärenden 
och 38 remisser behandlats. 
Utöver detta har ett stort antal 
ärenden av ”mindre” karaktär,  
t ex klagomål, förfrågningar m.m. 
hanterats. 
137 inspektioner (förutom ”enk-
lare” besök med anledning av 
klagomål)  har utförts under året. 
50 miljörapporter/årsrapporter 
har behandlats under året. 
 
Under året har kontoret lagt 
mycket tid i utredningsarbetet 
rörande samverkan inom bygg-, 
plan och miljöområdet i 
Dalsland. Kontoret har också 
medverkat i kommunens 
omorganisationsarbete tillsam-
mans med kultur- och service-
förvaltningen. 
 
Med anledning av ovanstående 
samt en, för kontoret, ovanligt 
hög sjukfrånvaro, har tillsynen 
inom framförallt livsmedels- och 
miljöskyddsområdet inte kunnat 
bedrivas enligt tillsynsplanen. 
 
Inom miljöskyddsområdet har 
kontoret medverkat i läns-
projekten; bilskrotar och bil-
tvättar. Inkommande ärenden har 
behandlats. 
 
Kontoret har medverkat i riks- 
och länsprojekt inom livsmedels-
området. Därutöver har inkom-
mande ärenden behandlats. 
 
Inom naturvårdsområdet har 
arbetet med Mörtebolstjärnet 
drivits vidare samt inkommande 
ärenden behandlats. Kontoret har 
också genomfört en natur-
värdesbedömning av den  
 

 
 
Kommunalt ägda skogsmarken 
för att uppfylla FSC-kriterierna. 
 
Inom hälsoskyddsområdet har 
kontorets arbete med allergi-
frågor fortsatt.  I övrigt har 
inkomna ärenden behandlats samt 
radonmätningar och badvatten-
prover utförts. 
 
Tillsyn enligt djurskyddslagen 
har genomförts enligt tillsyn-
plan. 
 
Avseeende undersökningar/prov- 
tagningar har bl a länets miljö-
övervakningsprogram följts, 
kalkningsåtgärder administrerats 
samt luftmätningar i syfte att 
kontrollera efterlevnaden av 
miljökvalitetsnormer genomförts. 
 
I övrigt kan nämnas att kontoret 
medverkat i länsprojektet ”kolla 
korken”, deltagit i arbetet med 
underlagsmaterial för energi-
planearbetet samt deltagit i 
nationella och regionala 
projektgrupper. 
 
Både livsmedelsverket och 
länsstyrelsen har under året 
genomfört tillsyn av bygg- och 
miljönämndens ansvar som lokal 
tillsynsmyndighet enligt miljö-
balken, djurskyddslagen och 
livsmedelslagen. 
 
Kontoret konstaterar vidare att 
kontorets resurser under året inte 
varit tillräckliga för att bedriva 
tillsyn enligt lagstiftningen och 
centrala myndigheters riktlinjer. 
Resurserna har inte heller varit 
tillräckliga för att bedriva det 
arbete som krävs för att bidra till 
att de nationella miljökvalitets-
målen uppnås. 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
 
Räddningstjänstens verksamhet 
kan beskrivas i tre tidsskeenden: 
Före olycka – under olycka – 
efter olycka. 
 
I skeendet före olycka arbetar 
räddningstjänsten med olycks- 
 

 
 
fallsförebyggande verksamhet på 
många olika områden 
• Rådgivning i brandtekniska 

ärenden vid om– och 
tillbyggnader av byggnader 
och andra anläggningar 

 
• Information och rådgivning 

till innevånare och ver-
samheter om olycksföre-
byggande åtgärder och hur 
man skall bete sig om en 
olycka inträffar 

 
• Tillsyn av hantering av 

brandfarliga och explosiva 
varor som till exempel 
brandfarliga vätskor som 
bensin och brandfarliga 
gaser som gasol och acetylen 

 
• Rådgivning, utbildning och 

tillsyn enligt lagen om 
systematiskt brandskydds-
arbete som omfattar alla 
verksamheter  

 
• Samverkan med andra 

myndigheter/verksamheter 
som Polis, ambulans, social-
tjänst och andra räddnings-
tjänster. Samverkan sker i  
remissärenden, förberedelser 
övning och effektivisering av 
utnyttjande av tillgängliga 
personella och tekniska 
resurser 

 
• Utbildning och övning av 

räddningstjänstens organisa-
tion för att kunna hantera de 
olyckssituationer som kräver 
ingripande 

 
• Tillhandahållande, skötsel, 

drift och underhåll på 
räddningsfordon, räddnings-
utrustning, larmeringsutrust-
ning brandstationen och 
övningsanläggningen 

 
• Genomföra riskbedömningar 

/riskanalyser 
• Utarbeta insatsplaner på 

företag och andra lägg-
ningar 

• Hantera automatiska brand-
larm 
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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. 
 
Tidsskeendet efter olycka 
innefattar olycksutredningar för 
att tillvarata erfarenheter och 
utveckla verksamheten. 
 
Utöver dessa tre tidsskeenden  
som anknyter till räddnings-
tjänstverksamhet bedrivs rädd-
ningstjänsten som andra enheter i 
Åmåls kommun med bud-
geterbete, personalarbete mm. 
 
Räddningstjänsten är också 
ansvarig för uppföljning av 
sotningsverksamheten. 
 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 419 
Kostnader 6.858 
Verksamhetsresultat -6.439 
Kommunbidrag 6.954 
Årets resultat 515 
 
 
Bokslutet för 2004 visar ett 
överskott på 515 kkr. Detta 
överskott beror på den uteblivna 
lönekostnad som uppstått till 
följd av vakans, pensionsavgång 
och sjukdom. 
 
 
FAKTARUTA 
 
Räddningstjänst  
Antal -02 -03 -04 
Bränder 36 75 28 
Brandsyner/ 37 47 38 
tillsyner 
Trafikolyckor 24 26 35 
Antal insatser, farligt 
gods, oljeskador 5 2 4 
 
 
Övriga insatser 59 94 81 
Larm 165 197 145 
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ORDFÖRANDE: 
Lisbeth Karlsson (c) 
 
FÖRVALTNINGSCHEF: 
Tommy Jingfors 
 
Kultur- och servicenämnden 
ansvarar för den samlade 
kommunala verksamheten inom 
områdena: 
 

 teknik; utredning och projek-
tering, trafikfrågor, gator och 
vägar, gatubelysning, vatten 
och avlopp, parker/ planter-
ingar och grönytor,  renhåll-
ning, Östby avfallsanläggning 
samt hamnar 

 kost; egenproduktion av mat 
till daghem, skolor och äldre-
boende 

 städ; städning inom kommu-
nens egna förvaltningar och 
verksamheter 

 turism; turismutveckling, 
marknadsföring, evenemang 
och aktiviteter, Örnäs cam-
ping, turistbyrå, fiske 

 kommunservice; telefonväxel, 
kommungemensamma inköp 
och upphandlingar, posthan-
tering och kopiering 

 fritidsverksamhet; idrottsan-
läggningar, simhall, motion 
och rekreation, badplatser, 
kanot- och vandringsleder, 
småbåtshamnar samt före-
ningsstöd. 

 kultur;  bibliotek, arkiv 
      och konsthall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 105.799 
Kostnader -133.236 
Verksamhetsresultat -27.437 
Kapitaltjänstkostnader      -15.717 
Resultat -43.154 
Kommunbidrag 43.118 
Årets resultat -36 
 
KULTUR- OCH  
SERVICENÄMNDEN 
 
Nämnden har under år 2004 haft 
12 sammanträden. Arbetsutskot-
tet har haft 15 sammanträden. 
Däribland överläggningar med 
Säffle kommuns kultur- och 
fritidsnämnd inom områdena 
teknik och turism.  
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 18 
Kostnad -221 
Verksamhetsresultat -203 
Kommunbidrag 229 
Årets resultat 26 
 
KANSLI/ 
ADMINISTRATION 
 
Kansliet svarar för övergripande 
förvaltningsledning och är bered-
ningsorgan för nämnden. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 3.984 
Kostnad -8.151 
Verksamhetsresultat -4.167 
Kommunbidrag 4.065 
Årets resultat -102 
 
Kansliet ansvarar för övergripan-
de budget-, personal- samt verk-
samhetsplanering. 
Kansliet samordnar frågor som 
rör föreningsbidrag, uthyrning av 
idrottshallar och andra lokaler, 
bidrag till enskilda vägar, kom-
munens telefonväxel, posthanter-
ing, kopiering samt gemensamma 
inköp och upphandlingar. 
Centrumutveckling 
Samarbetet fortskrider mellan 
kommun, fastighetsägare och 
köpmän för att vårda och vidare-
utveckla, i första hand, centrum. 
Regelbundna  möten och åtärds-
planer styr vårt gemensamma 
arbete. Ledstjärnan har varit och  

 
 
är, att med gemensamma an-
strängningar skall vi göra Åmål 
så attraktivt att människor upple-
ver Åmål som ett fullgott alterna-
tiv till våra angränsande köpcent-
rum. 
Sammanslagning 
Arbetet med en sammanhållen 
förvaltning mellan bygg- och 
miljö samt kultur- och service 
påbörjades under hösten genom 
arbetsgrupper med berörd perso-
nal. Sammanslagningen blir verk-
lighet från nyåret 2005. 
 
ALLMÄN FRITIDS-
VERKSAMHET / FÖ-
RENINGSBIDRAG 
 
I Åmåls kommun finns en myck-
et bred fritidsverksamhet, med ca 
200 föreningar representerade. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 14 
Kostnad -2.235 
Verksamhetsresultat -2.221 
Kommunbidrag 2.252  
Årets resultat 31 
 
Bidrag lämnas till vuxenföre-
ningar, kulturföreningar, handi-
kappföreningar samt föreningar 
med ungdomsverksamhet. Bidrag 
lämnas även till studieförbund 
Samarbetet med Västsvenska 
Idrottsförbundet och SISU fort-
sätter kring vårt lokala idrotts-
kontor. 
 
IDROTTS- & FRITIDS-
ANLÄGGNINGAR 
 
Kommunen är välförsedd med 
idrotts- & fritidsanläggningar. 
Ishall, simhall, tennisanläggning, 
gymnastikhallar, ridanläggning, 
planer och fritidsbåtshamnar. 
Avtal har tecknats med en rad 
föreningar om föreningsdrift av 
kommunens idrotts- och rekrea-
tionsanläggningar. Arbetet kom-
mer att förändras så tillvida att 
avtalen sträcker sig över en läng-
re period, förslagsvis 10-åriga 
arrenden, för att föreningarna 
skall kunna söka bidrag från 
Riksidrottsförbundet och våga 
investera i anläggningarna. 
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Invigning av Bollhallen 
I december invigdes den hett 
efterlängtade bollhallen av Sven-
Göran ”Svennis” Eriksson. Hal-
len fungerar under dagtid, i första 
hand, för eleverna på fotbolls-
gymnasiet. På kvällar och helger 
är det föreningarnas tur att boka 
hallen för fotbollsträning. Utnytt-
jandet av hallen startade redan 
under hösten och blev snabbt 
väldigt populär med fullbokade 
tider. Förutom fotbollsspelare så 
är även Friskis & Svettis i hallen. 
Idag finns alla åldrar represente-
rade någon gång under veckan, 
från fotbollsskola med 5-6 åring-
ar till korp- och veterangrupper 
upp till 65 år. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 4.958 
Kostnad -13.883 
Verksamhetsresultat     -8.925 
Kommunbidrag 8.345 
Årets resultat -580 
 
Simhallen har utvecklats till en av 
de kanske mest välbesökta rekre-
ationsanläggningarna i Dalsland.  
 
Under 2004 hade Simhallen 45 
915 besök, en ökning med 1 399 
mot föregående år. 
Varmbassängen hade totalt 7 391 
besök, även här en ökning som 
kan hänföras till uthyrningen till 
babysimgrupper samt öppethål-
lande för allmänheten även på 
lördagar.. Simskola med märkes-
tagning har bedrivits under både 
sommar- och vintertid och till-
slutningen till simskolan är fort-
farande hög. Det dåliga och kalla 
vädret, med låga vattentempera-
turer som följd, medförde dock 
ett något lägre deltagande vid 
utesimskolorna. 
  
KULTUR OCH 
BIBLIOTEK 
 
Kulturhuset inrymmer bibliotek, 
konsthall och arkiv.  
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 689 
Kostnad -5.899 
Verksamhetsresultat -5.210 
Kommunbidrag 5.207 
Årets resultat -3 
 

 
Biblioteket  
Kulturhuset har öppet 46 
tim/vecka, men bibliotekets in-
ternettjänster är tillgängliga dyg-
net runt. Över internet kan man 
söka i katalogen, reservera utlå-
nade media och göra omlån on-
line. 
Under året har biblioteksdatasy-
stemet uppgraderats. Uppgrade-
ringen innehåller flera förbätt-
ringar, bl a nyhetsservicen där 
låntagarna kan få information om 
nyinköpta böcker inom specifika 
intresseområden. 
Personalen har arbetat med att 
göra en väl fungerande barnsida, 
kopplad till den särskilda barnka-
talogen. I december 2003 instal-
lerade biblioteket Netloan, ett 
bokningssystem där besökare 
själva bokar internetdatorerna. 
Detta är positivt för både besöka-
re och personal, som slipper 
agera ”internetpoliser”. 
Samarbetet med Vuxenutbild-
ningen kring vuxnas lärande har 
fördjupats, bl a med flera studie-
besök på biblioteket. Vuxenut-
bildningen har placerat ett antal 
studiebord och en studiedator i 
biblioteket. 
Biblioteket deltog med monter 
och personal på Bokdagar på Dal 
i Håverud i slutet av juli. 
Ett närmare samarbete med Säff-
le bibliotek inleddes med gemen-
sam studiedag och gemensam 
enkätundersökning. 
Tillsammans med Wagnerform 
har ett arbete påbörjats med att få 
fram en fungerande biblioteks-
guide, en karta kopplad till kata-
logen. 
Läs- och skrivteknikern finns till 
hands för personer med läs- och 
skrivsvårigheter. 
Både mediaanslag och utlån har 
fortsatt att minska 2004. Detta 
har fått till följd att biblioteket, 
för de studerandes behov av litte-
ratur, förlitat sig på fjärrlån från 
andra bibliotek. Detta leder 
ibland till missnöje när vissa 
studenters reservationer hamnar i 
kö så att de inte hinner få boken 
före tentamen. 
Alla sexåringar har varit på stu-
diebesök och fått egna lånekort.  
 
 

 
Barnbibliotekarien har haft sago-
stunder med förskolebarn. 
Sportlovet var som vanligt kul-
turlov – med målarverkstad och 
skrivarverkstad. 
Kommunarkivet  
Kommunarkivet har fått in ett 40-
tal leveranser under året. Samtli-
ga har ordnats och förtecknats. I 
arkivets databas finns f n 560 
arkivbildare och arkivets 1 395 
hyllmeter är till 85% fyllda. Ar-
betet med dokumenthanterings-
planer pågår ständigt, då dessa 
måste uppdateras årligen. För-
teckningsarbetet sker i databasen 
Visual Arkiv. 
Vid den årliga gallringen kördes 
1,6 ton gallringsbara handlingar 
till Fjärrvärmeverket i Karlstad 
för bränning. 
En bärbar dator har köpts in för 
att underlätta förteckningsarbetet. 
Arbetet med att digitalisera 
bildarkivet pågår. 
Arkivens Dag var i år den 13 
november. Kommunarkivet och 
Åmåls Föreningsarkiv ställde ut 
och visade arkivmaterial i Kul-
turhuset. 
Fr o m den 16 augusti har Före-
ningsarkivet en lönebidragsan-
ställd person på halvtid. 
Konsthallen  
Konsthallen hade 15 utställningar 
under året, varav 4 vände sig till 
barn. Övriga utställningar var sju 
konstutställningar, två konsthant-
verksutställningar och fyra ut-
ställningar med lokalhistorisk 
anknytning. Vid två utställningar 
från Regionmuseet medföljde 
pedagog som hade visningar för 
skolklasser. 
 
FRITIDSGÅRDAR 
 
I kommunen finns en ungdoms-
gård, Huset, placerad i tätorten. 
Dessutom finns två mindre fri-
tidslokaler i Tösse och Fengers-
fors. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 188 
Kostnad -2.477 
Verksamhetsresultat -2.289 
Kommunbidrag 2.384 
Årets resultat 95 
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Under 2004 har vi jobbat mycket 
med att bredda våra alternativa 
nöjesarrangemang, vårt gamla 
koncept, att i våra discon blanda 
in scenuppträdanden har inte 
känts riktigt bra, samtidigt som 
besöksantalet har sjunkit. Vi har 
därför startat med att blanda rena 
discon med andra arrangemang 
såsom rockkvällar och poolparty 
på Simhallen. Vad det gäller 
rockkvällar fick vi en liten sido-
effekt, då vi fick många besök 
från gymnasiet. Detta var posi-
tivt, då vi har haft svårt att nå 
denna åldersgrupp med våra 
arrangemang. Även i år hade vi 
planerat ett Summer party på 
udden, men vi fick ställa in detta 
p g a dåligt väder och att vi sak-
nar ett godkänt utrymningslarm 
på Huset. 
De två lyckade arrangemangen 
Maratonrocken och Lusserocken 
har också genomförts och det är 
tydligt att vi rent musikaliskt är 
på väg ur ett generationsskifte. 
Projektet Ung Kultur Möts gick 
in som en del i Maratonrocken 
och tillsammans med UKM, 
musikskolan och Säffle kommun 
har vi startat en planering för ett 
gemensamt genomförande 2005 
och 2006. Till detta har vi fått ett 
bidrag från Sämålprojektet. 
Skolavslutningen på Örnäs blev 
inte så välbesökt i år, kvällen 
bjöd på ett förfärligt väder och 
många valde därför att gå hem 
tidigt eller inte komma alls. Un-
der kvällen hade vi bl a en upp-
blåsbar ”hoppkudde”, sumobrott-
ning, disco, lokala band spelade 
och bandet Holden med Jenny 
Öhlund i spetsen uppträdde. 
Under året kom även förenings-
nattvandringen i gång, tyvärr har 
vi haft liten uppslutning och 
endast ett fåtal föreningar har 
deltagit. Den grupp, som under 
senare år bildats, har under året 
organiserat sig och bildat en 
förening, ”Vuxna på sta’n”.  
 
Denna förening har också natt-
vandrat vid flest tillfällen. 
Musikhuset och Tjejverket har 
båda varit välbesökta och framför 
allt under hösten, då många nya 
sjuor har kommit till verksamhe-
terna. 

 
Den öppna verksamheten har 
också varit välbesökt och även 
här ser vi många nya sjuor. Vi 
upplever en god stämning under 
kvällarna med tillgängliga och 
trevliga besökare. Som vanligt 
har vi ett varierat innehåll som 
filmkvällar, simhallskvällar, mat-
lagning, spel, sport- och höst-
lovsaktiviteter. 
 
TURISM/  
BESÖKSNÄRING 
 
Den kalla och regniga sommaren 
gjorde turiståret 2004 till ett mel-
lanår och turisterna kom inte i 
den utsträckning vi förväntat oss. 
Detta drabbade de flesta av våra 
attraktioner och evenemang me-
dan handeln klarade sig bra. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 3.644 
Kostnad -5.286 
Verksamhetsresultat -1.642 
Kommunbidrag 1.545 
Årets resultat -97 
 
Örnäs Camping. 
Uthyrningen av stugor och cam-
pingplatser har, på grund av vä-
derleken, varit varierande. 
Vårsäsongen startade tidigt, med 
bra beläggning på både stugor 
och husvagnsplatser, sedan följde 
försommaren med bedrövligt 
kallt, blåsigt och regnigt väder. 
Detta medförde ett kassabortfall 
som sedan var svårt att återhämta 
under resten av verksamhetsåret. 
Vinteruthyrningen var något 
sämre, jämfört med tidigare år, 
vinterklimatet i Västsverige var 
inte det bästa, Höghedens skidan-
läggning var stängd samt att 
fisket på vår sida av Vänern inte 
var så bra under vårvintern. Detta 
påverkade främst stuguthyrning-
en. Campingen hade bra belägg-
ning på både husvagnsplatser och 
stugor och trots att vädret i juli 
inte var det bästa blev Åmåls  
 
Bluesfest ett mycket bra arran-
gemang för både camping och 
besökare. 
Besökssiffrorna har under året 
totalt varit något lägre, vilket kan 
hänföras till det dåliga vädret 
under försommaren, stugboendet  

 
får ses som den bärande kraften i 
verksamheten. Det är stor efter-
frågan på nyare stugor med högre 
standard och VA. 
Detta märktes särskilt inför hös-
tens fiskesäsong, dock medförde 
det blåsiga vädret en del avbok-
ningar. Campingen arbetar fort-
satt med sin marknadsföring som 
fiskecamp och är nu väl etablerad 
inom Nordens fiskarkretsar. 
I november startade byggnatio-
nen av ett nytt servicehus, detta 
skall vara –färdigt att tas i bruk i 
maj 2005. 
För Åmål i Centrum 
För Åmål i Centrum (FÅC) har 
under år 2004 fungerat såsom 
föreskrivs i stadgarna d v s kom-
munen, företagare, banker, före-
ningar, fastighetsägare och övriga 
näringsidkare har tillsammans 
arbetat för att göra Åmåls kom-
mun trevligare och än mer attrak-
tiv för både besökare och åmåls-
bor. FÅC är en stödförening till 
många av de evenemang och 
aktiviteter som genomförs under 
året. 
Turistbyrån  
Efter 2003 års rekordmånga be-
sök var förväntningarna högt 
ställda inför 2004 års turistsä-
song. Vi kunde dock konstatera 
att sommarens kalla och regniga 
väder medförde en minskning 
och vi hade tappat ca 1 000 besö-
kare. Svenskarna var i majoritet 
med tyska besökare på andra 
plats. Vi tror att norrmännen är 
betydligt flera, men att dessa får 
sin turistinformation ”på sta’n”. 
Turistbyrån har under året be-
mannats med en person samt att 
förstärkning skett under högsä-
song med två timanställda. Under 
sen höst flyttades turistbyråverk-
samheten över till Örnäs Cam-
ping för att återgå till Marinan 
under maj 2005. 
 
För första året har Gästhamnen 
administrerats av turistbyråper-
sonalen. Statistiken visar på 679 
båtbesök under juli-september. 
Då verksamheten tidigare skötts 
av den intilliggande Marinan 
finns ingen jämförande statistik. 
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Båtturer på Vänern 
M/S Omega har även detta år 
kört passagerare från Åmål på 
turlista. Samarbetet mellan Åmål 
och Säffle om dessa båtturer 
upphörde i och med 2004, då 
efterfrågan på turer var väsentligt 
lägre i Säffle. Den kalla och reg-
niga sommaren påverkade klart 
antalet passagerare, dock kom-
mer vi även under 2005 att åter-
uppta de populära skärgårdstu-
rerna. 
Turismsamarbete Åmål/Säffle 
Turismsamarbetet med Säffle har 
under året fortskridit enligt över-
enskomna intentioner, d v s att 
distribuera gemensamt informa-
tionsmaterial och hänvisa turis-
terna till besöksmål ”över grän-
sen”. På uppdrag av kommunche-
ferna i respektive kommun har 
resp turismansvariga diskuterat 
en strategi för turistisk vidareut-
veckling av Säffle/Åmål regio-
nen. 
Dalslandsturism 
Det turistiska samarbetet i Dals-
land har under 2004 fortsatt med 
turistchefsmöten en gång/månad. 
Vi samarbetar om marknadsfö-
ring på mässor och i broschyrer, 
huvudsakligen om sportfisketu-
rism, evenemang, kanot/kajak, 
vandring och Dalslands kanal. 
Evenemangsservice 
Åmåls kommun arbetar, tillsam-
mans med Åmåls Bluesförening 
och Gränslös Kulturförening, 
genom att bistå föreningar i Åmål 
och även i andra kommuner med 
material för de evenemang och 
aktiviteter som bedrivits. Evene-
mangsservice har sedan starten 
utvecklats till att bli en viktig 
kugge i arbetet med att genomfö-
ra aktiviteter och evenemang på 
ett proffsigt sätt. Medlemmar från 
ovan nämnda föreningar sköter 
underhåll och uthyrning av sce-
ner, toaletter m m. 
 
PARKER OCH NATUR-
RESERVAT 
 
I Plantaget har vi ersatt de ettåri-
ga planteringarna med en perenn-
rabatt, utformad och utförd av 
den erkände Peter Gaunitz. 
 
 

 
Plantaget fanns med under året i 
TV-programmet Gröna Rum som 
ett föredömde för planteringar. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 3.570 
Kostnad -6.513 
Verksamhetsresultat -2.943 
Kommunbidrag 3.021 
Årets resultat 78 
 
Kantskärning av gångstråken har 
utförts i Plantaget, vid Gamla 
Kyrkan, Udden och Kungsberget 
Gångstigarna på Kungsberget har 
förberetts för belysning. Nyplan-
tering har skett utmed Åmålsån 
av Rödbladig Skogslönn och Ask 
samt att ny gräsmatta har lagts ut 
i slänterna. 
Naturreservaten sköts enligt 
uppgjorda skötselplaner och i de 
flesta fall på uppdrag av Läns- 
styrelsen. Satsningen på  ”miljö-
toaletter” fortsätter. 
 
KOST 
Kostenheten förser samtliga barn 
och ungdomar inom barnomsorg 
och skola samt äldre inom om-
sorgen med näringsriktig kost 
365 dagar om året.  
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 25.175 
Kostnad -26.471 
Verksamhetsresultat -1.296 
Kommunbidrag 1.750 
Årets resultat 454 
 
Kostenhetens personal har enfort-
löpande utbildning inom olika 
områden som berör verksamhe-
ten. 
En minimässa med ca 30 leveran-
törer har ägt rum, personal med 
inköpsansvar har besökt Ica Me-
nys julmässa samt att besök även 
gjorts vid Interfood mässa i  
Göteborg. All personal har fått 
information om Första hjälpen.  
 
Hälften av personalen har fått en 
halv dags utbildning om livsme-
delshantering och hygien samt i 
diskteknik. All personal har ge-
nomgått en halv dags utbildning 
om allergier samt en kortare 
utbildning i ergonomi. 
För en ökad kostnadseffektivitet 
och efter matgästernas önskemål  

 
har vissa förändringar gjorts på 
matsedlar inom skola och äldre-
omsorg. Egenkontrollprogram-
met har kompletterats efter nya 
krav från Livsmedelsverket. 
Ekonomiskt har år 2004 varit ett 
bra år med positivt bokslut. För 
att ytterligare minska vikarie-
kostnaderna och höja kompeten-
sen hos vikarierna vore en egen 
vikariepool önskvärt. 
Enheten arbetar kontinuerligt 
med att säkra arbetsmiljön, dock 
har fem arbetsskador anmälts. 
 
STÄD 
 
Inom städenheten har de båda 
städledarna påbörjat en kompe-
tenshöjande utbildning, ledarut-
veckling. De flesta av städperso-
nalen har genomgått en golv-
vårdsutbildning tillsammans med 
Willy Konsumentkemi och för-
hoppningsvis leder utbildningen 
till att fler städare skall åta sig att 
skura och bona golv. Under året 
har barn- och utbildningsförvalt-
ningen sparat pengar genom att 
skära ner på städningen. Man 
valde att köpa städprogram nr 2, 
vilket innebär städning varannan 
dag i t ex skolsalar. 
Under året har 2 personer avgått 
med pension. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 10.153 
Kostnad -10.048 
Verksamhetsresultat 105  
Kommunbidrag 0 
Årets resultat 105 
 
ARBETSMARKNADS-
ÅTGÄRDER 
 
Inom parkverksamheten finns för 
närvarande ett antal lönebidrags-
anställda (tidigare OSA-personal) 
som i huvudsak arbetar med 
park- underhåll och röjningsupp-
drag samt andra miljöprojekt.  
 
Belopp i kkr                  2004 
Intäkter                        0 
Kostnad                  - 191 
Verksamhetsresultat       - 191 
Kommunbidrag                    246 
Årets resultat                      55 
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HANDELSHAMN OCH 
SALUTORG 
 
Under 2003 lämnade Vänerhamn 
tillbaka arrendet för handelsham-
nen till Åmåls kommun. Kultur- 
och servicenämnden är ansvarig 
för verksamheten. Mellan sep-
tember och maj fungerar termina-
len som båt- och husvagnsupp-
ställning och under sommaren 
som evenemangsarena. Åmåls 
Bluesfest utgjorde här höjdpunk-
ten under sommaren. 
 
Salutorgsplatser har stor efterfrå-
gan och efterfrågan är ofta större 
än tillgången. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 226 
Kostnad -238 
Verksamhetsresultat -12 
Kommunbidrag 52 
Årets resultat -40 
 
GATOR OCH VÄGAR 
 
Kommunens mål är att erbjuda 
trafikanterna en säker trafikmiljö. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 16.138 
Kostnad -30.463 
Verksamhetsresultat -14.325 
Kommunbidrag 14.022 
Årets resultat -303 
 
Uppsnyggningen av centrum har 
fortsatt med att Mellangatan, 
Nybrogatan och Bergslagsgatan 
har fått ny beläggning. Arbetena 
med upprustning av Åmålsån har 
slutförts.  
Trafikförbättrande åtgärder, i 
form av gång- och cykelvägar, 
har byggts längs väg 164, från Rv 
45 till Finnserudsvägen. Vidare 
har gång- och cykelväg byggts 
från Västra Bangatan längs  
 
Vagnmakaregatan till Ströms-
bergsgatan.  
Refuger har byggts för att åstad-
komma säkrare övergångsställe 
över Karlstadvägen vid Kristine-
bergskolan. 
Fågelmyrsgatan och Slättertorps-
gatan öppnades för genomfart  
 

 
från Fågelmyrsgatan till Industri-
gatan. 
Utbyggnaden av Industrigatan 
har påbörjats. 
I Fengersfors har Knarrbyvägen, 
mellan Sjövägen och Herdins 
väg, byggts om samtidigt som en 
ny busshållplats/vändplats byggts 
för att undvika busstrafik genom 
samhället. Ämnebyvägen har 
reparerats efter att den blivit 
sönderkörd av tunga transporter 
vid tjällossning. 
I Tösse har en ny bussterminal 
vid gamla lastkajen färdigställts. 
Större beläggningsarbeten har 
gjorts på: 
Mellangatan, delen Mellanbroga-
tan-Åmålsån. 
Bergslagsgatan, delen Väster-
långgatan-Åmålsån. 
Nybrogatan, delen Hjeltegatan-
Åmålsån. 
Drottninggatan, delen Hantverka-
regatan-Fryxellsgatan. 
I Åmål har nytt resecenter och en 
omlastningsstation byggts under 
året. 
Vid Vänersvik har en ny parker-
ingsplats byggts.  
Handlingar och ritningar till en 
rastplats vid rondellen Rv 
45/Drottninggatan har tagits fram 
till Vägverket, som har svarat för 
byggnationen. 
Investering i nytt gatljus har 
gjorts på Vassgatan, och GCM-
väg till Finnserud. Förberedelser 
för belysning har gjorts på 
Kungsberget. 
Under året har antalet snöröj-
ningstillfällen varit 17 st, halkbe-
kämpning, i form av sandning, 
har skett vid 14 tillfällen och 
saltning har utförts vid 25 tillfäl-
len. Snöbortforsling har gjorts 
under 18 arbetsdagar med 4 enhe-
ter. 
 
DRICKSVATTEN- 
FÖRSÖRJNING OCH 
AVLOPPSHANTERING 
 
VA-verken skall leverera ett gott 
och hälsosamt dricksvatten samt  
på ett miljöriktigt sätt omhänder-
ta abonnentens avloppsvatten. 

 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 18.856 
Kostnad -18.808 
Verksamhetsresultat 48 
Kommunbidrag 0 
Årets resultat 48 
 
Vattenverken distribuerade under 
2004 1 042 052 m3 dricksvatten. 
Försålt vatten enligt mätare var 
730 000 m3, en minskning med 
19 000 m3 från föregående år. 
Detta ger ett utläckage ur led-
ningsnätet på cirka 24%. 
Åmål: Renovering (strumpinfod-
ring) av spillavlopp från Örnäs 
Camping till Södra Kyrkogårds-
gatan och av dagvattenledning 
vid kv Gälbgjutaren under Nilfisk 
fabriksbyggnad. Utbyte och kon-
troll av avstängningsventiler på 
Östra Åsen området. Inventering 
av icke dagvattenanslutna fastig-
heter har fortsatt. Åtgärder för att 
minska ev källaröversvämningar 
har gjorts. Utbyte av alla återstå-
ende vänstergängade avstäng-
ningsventiler har gjorts. 
Tösse: Omläggning av vatten- 
och avloppsledningar i dels Fan-
junkarvägen och dels huvud-
stammen från Skomakarvägen, 
under järnvägen och fram till 
Tössbovägen slutfördes. 
Fröskog: Renovering (strumpin-
fodring) av ca 105 m spillavlopp 
på båda sidor om väg 2231, efter 
det att vattenledning med erri-
muffar byttes 2003. 
Antalet vattenläckor under året, 
ca 17 st. 
Vattenverk: 
Åmål: Projekteringsarbeten för 
nytt råvattenintyg som påbörjades 
2003 fortgick under 2004. 
Avloppsverk: 
Åmål: Etapp 1 av ombyggnadsar-
betet, inloppsdelen, kunde färdig-
ställas med hjälp av egen perso-
nal. Tack vare detta kunde enhe-
ten genomföra arbetena för ca 
hälften av den beräknade kostna-
den på 3.75 milj kr. Projektering-
en av etapp 2, slamavvattning, 
påbörjades. 
 
RENHÅLLNINGSVERK 
 
Det övergripande målet för 
Åmåls avfallshantering är att 
minska avfallets mängd och far 
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ningens verksamhet, där allt ska 
präglas av tillgänglighet för alla 
grupper. 

deponerat avfall med 82.8% 
sedan år 1994. Inför kommande 
avslutning är dock behovet av 
material till deponi betydligt 
större, varför en ökning 2005 t o 
m 2008 eftersträvas. 

lighet under miljömässigt god-
tagbara former. Detta sker främst 
genom att stimulera till krets-
loppstänkande och sortering av 
avfall vid källan. 

 
Simhallen utvecklas i allt snabba-
re takt till en av de mest populära 
motions- och rehabiliteringsan-
läggningarna i regionen. En fem-
årig utvecklingsplan kommer att 
utarbetas under året. 

Avfallshanteringen är taxefinan-
sierad till 100%.  
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 7.767 

UTSIKTER FÖR FRAM-
TIDEN 

Kostnad -7.647 
 

Beträffande simskolor är det  
förvaltningens intention att initie-
ra en riktad insats mot 6-7 åringar 
i kommunen. 

Samarbete med Säffle kommun 
Verksamhetsresultat         120 
Kommunbidrag 0 

Samarbetet med Säffle kommun 
har diskuterats i olika forum 
under året. Det mest praktiska 
samarbetet sker kring avfallsfrå-
gor och turismfrågor. Övriga 
verksamheter, teknik (gator och 
vägar, vatten och avlopp) samt 
kultur- och fritidsfrågor har varit 
något avvaktande. 

Årets resultat 120 
  
Ungdomshuset  kommer även 
fortsättningsvis att spela en  be-
tydande roll i kommunens före-
byggande ungdomsarbete.  

Kommunen driver renhållnings-
verksamheten i egen regi och 
med inriktning Avfall – en fan-
tastisk resurs. 

 Allt hushållsavfall har ”sålts” till 
Renova i Göteborg för att genom 
förbränning omvandlas till ener-
gi. Ett treårigt avtal, som trädde i 
kraft 2003-09-01. 

Örnäs Camping  
Satsningen på ett nytt servicehus 
och en förändrad reception samt 
en ny arrendator till restaurangen 
gör att Örnäs Camping går en 
mycket spännande tillvaro till 
mötes. 

Åmål som båt- och hamnstad 
Under året har ett antal positiva 
initiativ startat för att göra Åmål 
till den rättmätiga ”huvudstaden” 
i Vänern för båtliv. En privat 
entreprenör utvecklar och bygger 
om Hamnterminalen till en ”sam-
lingsplats” innehållande båtbutik, 
service, förvaring samt reparatio-
ner av båtar. Under sommarmå-
naderna kommer terminalen att 
användas som evenemangsarena 
– en kombination som saknar 
motstycke i och runt Västsverige. 
Verksamheten kommer igång på 
allvar under 2005 och går en 
oerhört spännande framtid till 
mötes.  

Åmål levererade till Renova 
 3 526.5 ton brännbart avfall. 
Arbetet med miljöförbättringar 
för främst hämtningspersonal har 
pågått under året. 

 
FÅC – För Åmål i Centrum –  
har blivit ett begrepp som flera 
andra kommuner kopierat. Att 
tillsammans med ”näringen”,  

 
ÖSTBY MILJÖSTATION  
 

föreningar, banker och fastig-
hetsägare göra något bra ännu 
bättre är ett koncept som leder till 
framtidstro och framgång för alla. 

Återvinning får en allt större 
betydelse och präglas av en hög 
standard, både hygieniskt och 
sanitärt, av en väl skött och rikt 
besökt återvinningscentral. Vida-
re har Östby lokalt uppnått ett av 
de stora nationella miljömålen – 
att minska sin deponering med 
50% till år 2005, räknat från år 
1994. Verksamheten vid Miljö-
stationen och Återvinningscentra-
len är helt taxe- och avgiftsfinan-
sierad. 

 
Turismen 
Samarbetet med Säffle kommun 
inom besöksnäringen kommer att 
utvecklas ännu mer. Vi mark-
nadsför samma region med Vä-
nern som huvudargumentet. Tu-
ristbyråarbetet kan utvecklas 
tillsammans och blir på detta sätt 
dubbelt så bra och hälften så dyrt. 

 

 
Belopp i kkr                  2004  
Intäkter 10.383 
Kostnad -10.385 
Verksamhetsresultat -2 
Kommunbidrag 0 
Årets resultat                       -2 
  

Gästhamnen, vid Åmåls Marina, 
kommer att få en ”Blå Flagg”-
utnämning under 2005. Det är ett 
medvetet miljö- och kvalitetsar-
bete som ligger bakom ansökan 
om utnämningen. Genom ”Blå 
Flagg” så har Åmål en gästhamn 
som präglas av hög miljömed-
vetenhet, kvalitet samt service. 
"Blå Flagg” finns i Europa som 
en gemensam symbol för bra 
miljö och hög kvalitet. 

 
Nya direktiv för avfallshantering 
kommer att förändra verksamhe-
ten inom såväl renhållningen som 
vid Östby avfallsanläggning. 
Myndigheterna ställer allt högre 
krav på att avfallsberget skall 
minska och att åtgärder skall 
vidtagas vid ”källan”.

Vi kommer, på sikt, att ansöka 
om ”Blå Flagg” -utnämning även 
för våra badstränder. 

Totalt omhändertogs och hante-
rades 33 307 ton, varav 2 440 
deponerades. Det vill säga att 
kommunens åtagande vad beträf-
far de nationella miljömålen ger 
att 1994 deponerades 13 046 ton 
på Östby medan år 2004 depone-
rades 2 440 ton. En minskning av  

SSÅVs planer på en utveckling 
av gamla ”Ahlmarkstomten” är 
oerhört spännande. Arbetet har 
startat i bassängen vid B-hamnen 
med muddring samt iordningstäl-
lande och anpassning av före 
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KULTUR- & SERVICENÄMNDEN 
 
FAKTARUTA 
Prestationsredovisning är nettobokslut dividerat 
med antalet invånare  
12 892, (–02), 12 854 (-03), 12 823 (-04) 
  -02 -03 -04   
Föreningsbidrag inkl  
studieförbund  
- kostnad/kommuninvånare kr 131 131 133 
 
Idrottsanläggningar 
Idrottshallar: 
- antal uthyrda timmar 4 953 5 139 5 234  
- uthyrningsbara timmar 8 671 7 441 8 298  
- utnyttjandegrad % 57,2 69,0 63.0  
- kostnad/kommuninv. kr 114 111 119 
- kostnadstäckningsgrad % 20 20 23 
 
Utomhusanläggningar: 
- kostnad/kommuninv. kr 145 109 103 
- kostnadstäckningsgrad % 14 7 7  
  (Örnäsvallen + Rösvallen) 
- uthyrningsbara timmar 700 700 700 
- utnyttjandegrad % 100 100 100  
 
Ishallen: 
- uthyrningsbara timmar 1 804 1 804 1 804  
- utnyttjandegrad % 92 92 92  
- kostnad/kommuninv. kr 129 155 161 
 
Simhallen: 
- öppethållande tim/vecka 54 54 54  
   (avser snitt hela året)     +++  
- antal besökare totalt 68 918 65 436 66 133  
- kostnad/kommuninv. kr 200 186 206  
- kostnadstäckningsgrad % 39 42 43 
- antalet elever i simskola 172 189 172  
  (avser sommaren) 
 
Bibliotek 
- öppethållande tim/vecka 46 46 46 
- antal besökare                       3 300/v 3 300/v2 500/v  
 
- antal medialån/invånare 9.1 9.1 9.1  
- kostnad/kommuninv. kr 292 254 302    
 
Ungdomshuset 
- kostnad/kommuninv. kr 175 173 179 
Huset 
- öppethållande tim/vecka 35,5 35,5 37  
- antal besökare/säsong 40 v  17 000 17 000 17 000  
- antalet unga i intresse- 80 85 85   
  grupp/v 
- antal ”goda kontakter” på Kristineberg 300 300 300  
Fengersfors och Tösse filialer 
- öppethållande tim/vecka 14 14 14  
- antal besökare/säsong 40 v. 3 000 3 000 3 000  
 
Örnäs camping 
- antal gästnätter 28 150  6 680*)  

- kostnad/kommuninv. kr 13:25 12:25   
- kostnadstäckningsgrad % 90 93  
*) nytt mätsystem 
 
 -02 -03 -04 
Turistbyrå 
- antal besökare 7 800 8 000 7 000  
- kostnad/kommuninv. kr 8:20 16:90  
 
Kost 
- antal producerade måltider 849 000 826 000 835 000 
- kostnad/måltid 29:35 30:43 31:66 
- kostnad/kommuninv. kr 1 264 1 261 1 216 
 
Städ 
- antal m² städning/dag 54 000 55 800 56 600 
- kostnad/ m² och år 175 178 178 
- kostnad/kommuninv. kr 738 771 784  
 
Gator/vägar, beläggningsunderhåll 
- belagd yta, m² 632 439 632 439 658 500 
- kostnad/ m² 1:57 1:75 1:67  
- kostnad/kommuninvånare kr 77 86 86 
 
Drift- och underhåll gatljus 
- antal belysningspunkter 3 200 3 200 3 200 
- kostnad/belysningspunkt 785 788 756 
- kostnad/kommuninvånare kr 196 196 189 
 
Vattenförsörjning och avloppshantering 
- producerad mängd vatten 
  antal tm³ (tusen) 1 022 1 064 1 042 
- behandlad mängd avlopps- 
  vatten, antal tm³ (tusen) 1 700 1 501 1 789 
- utläckt vatten (förluster) % 26.6 24.8 24.0  
- kostnadstäckningsgrad % 100 100 100  
 
Renhållningsverk 
- antal tömda avfallsbehållare/ 
   kommuninvånare 20.1 18.1 13.9  
- kostnad/tömd avfallsbehåll. 22:22 30:31 38:69 
- kilo insamlat hushållsavfall/ 
   kommuninvånare 263 285 262.4  
- kostnadstäckningsgrad % 100 100 101.6 
 
Östby Miljöstation 
- deponerat avfall från Säffle och  
   Åmål ton 23 086 19 873 2 440  
- kostnadstäckningsgrad % 100 100  100  
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ORDFÖRANDE: 
Kjell Kaså (c) 
 
FÖRVALTNINGSCHEF: 
Roger Westman  
 
Årets resultat förklaras av större 
överskott för förskolan och vux-
enutbildningen. Alla verksamhet-
er har bidragit till kostnads-
minskningar i budgeten för 2004 
motsvarande ca 2 000 kkr efter 
kommunalrådets appell till alla 
nämnder att reducera sina kost-
nader, i anledning av underskott i 
kommunens finanser.  
 
Kvalitén har förbättrats på en rad 
områden inom nämndens förvalt-
ning.  Inom förskolan har insatser 
och uppföljning av barn i behov 
av särskilt stöd förbättrats avse-
värt genom samverkan med Re-
surscentrums  specialpedagog-
tjänst som är riktad mot försko-
lan. Läsutvecklingsschemat 
(LUS) för elever i grundskolan 
innebär att uppföljningen av varje 
elevs språkutveckling förbättrats. 
De nya elevvårdsteamen som 
bildats av elevhälsans personal 
inom grundskolan och resurscent-
rum är en bra plattform för att 
utveckla elevvårdsarbetet i 
grundskolan. Gymnasiets arbete 
med att införa pedagogisk ledare 
(pedal) och individuell studieplan 
för varje elev förbättrar den en-
skilde elevens chanser att lyckas 
med sina studier. En mycket hög 
procent (95,8%) avgångselever 
2004 fick slutbetyg. 
 
Effektiviteten i verksamheterna 
har höjts på många områden. 
Genom införandet av konceptet 
tunna klienter har datortätheten i 
verksamheterna kunnat höjas 
utan att kostnaderna ökat. Det 
innebär att nämndens redan låga 
kostnader för IT-stöd har minskat 
ytterligare. Nuvarande driftskost-
nad för en dator och år är 4.071 
kr. Kostnaden för en gymnasie-
plats har minskat på grund av 
bl.a. samarbetet inom Värm-Dal 
Gymnasieregion.  
 
 
 

 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 84 146 
Kostnader -293 102 
Verksamhetsresultat -208 956 
Kapitaltjänstkostnader -6 845 
Resultat -215 801 
Kommunbidrag 219 937 
Årets resultat           4 136 
 
BARN- OCH UTBILD-
NINGSNÄMNDEN 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) består av nio ordinarie 
ledamöter och nio ersättare. Kjell 
Kaså (c) är ordförande och Bibbi 
Moberg (s) vice ordförande. 
Nämnden har i princip tre huvud-
uppgifter, nämligen att: 
- fastställa målen 
- ge ekonomiska ramar 
- utvärdera verksamheten 
I mars 2004 fastställde BUN sju 
sektorsmål för  mandatperioden.  
Dessa mål har under året förank-
rats i förvaltningens lednings-
grupp och till stor del även inom 
enheternas arbetsenheter/ pro-
gramråd.  
 
BARN- OCH UTBILD-
NINGSFÖRVALT-
NINGENS STAB 
 

Förvaltningskontor 
 

Förvaltningskontoret ansvarar för 
ledning, övergripande planering, 
utveckling, uppföljning och sam-
ordning inom förvaltningens 
verksamhetsområden samt stöd-
jer ansvarsenheterna i bl.a. led-
nings-, personal- och ekonomi-
frågor. 
 

Under 2004 har personalen inom 
förvaltningskontoret utbildats i 
informationshantering. Detta har 
inneburit att förvaltningskontor-
ets hemsidor är mer lättillgäng-
liga och aktuella. 
 

Under våren genomförde förvalt-
ningskontoret budgetdialogmöten 
med respektive ansvarsenhet och 
budgetarbetet har därmed kunnat 
genomsyras av en helhetssyn. 
Vid dessa budgetdialogmöten har 
BUN:s verksamhetsstyrning be-
lysts genom att verksamhetsplan 
och kvalitetsredovisning följts 
upp och samordnats med budget.  

 
 
Verksamhetsstyrningen har även 
följts upp och förankrats vid 
förvaltningens ledningsgrupps-
möten och kvalitetsgrupp. 
 

I och med införandet av personal-
uppföljningsverktyg kan antal 
årsanställda beskrivas och följas 
upp mot personalbudget samt 
underlätta den ekonomiska upp-
följningen. 
 

Politiker och tjänstemän har 
under året deltagit i Värm-Dal 
Gymnasieregionens utvecklings-
arbete samt Fyrbodals gymnasie-
utredning. Detta har resulterat i 
ett positivt stöd i förändringsar-
betet för regionens gymnasieskol-
or.  
 

IT-avdelning 
 

IT-avdelningen har, förutom det 
tekniska driftansvaret, även ett 
pedagogiskt uppdrag att vara 
stödjande vad gäller lärares och 
övrig personals kompetensut-
veckling inom IT-området. 
 

IT-avdelningen har under året 
utbildat ca 70 anställda inom 
förvaltningen i informationshant-
ering. Samtliga enheter har ge-
nomgått denna utbildning som 
omfattat IT-policy, att göra egna 
hemsidor och diskussioner runt 
det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Genom att varje enhet ansvarar 
för verksamhetens informations-
hantering, ligger verkställigheten 
närmare verksamheten. 
 

Under 2004 har utplaceringen av 
tunna klienter för att öka till-
gången till datorer påbörjats. Vid 
årets slut hade 96 gamla uttjänta 
datorer konverterats till tunna 
klienter. En rationalisering av 
drift och underhåll genom att 
utnyttja modern teknik pågår 
ständigt. 
Kostnad per dator och år (=4.291 
kkr/1.054 datorer) = 4 .071 kr. 
Kostnad per användare och år 
(=4.291 kkr/ 2.747anv.) = 1.552 
kr. 
Ominstallation och omplacering 
av datorer har skett för att på så 
sätt få ut det mesta möjliga ur den 
gjorda investeringen. 
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RESURSCENTRUM 
 

Enheten Resurscentrum har ett 
övergripande ansvar för strateg-
isk planering, utveckling och 
uppföljning av insatser för 
barn/elever i behov av särskilt 
stöd inom förvaltningens samt-
liga verksamheter. 
 

Under 2004 har Resurscentrum 
arbetat med att utveckla arbets-
former för enhetens uppdrag och 
ansvar gentemot verksamheterna. 
Mål och riktlinjer för skolhälso-
vården har utarbetats.  
 

Ett utökat samarbete med Barn-
och ungdomspsykiatrin (BUP) 
och socialtjänsten har under året 
börjat ta form. 
 
FÖRSKOLEVERK-
SAMHET 
 

Förskola och familjedaghem  
 

Belopp i kkr 2004 
Intäkt 7 193 
Kostnad -50 683 
Verksamhetsresultat  - 43 490 
Kommunbidrag 45 581 
Årets resultat 2 091 

Per ansvarsenhet: 
Förskoleenheten 2 040 
Resurscentrum -7 
Stab      58

 2 091 
 

Årets resultat/överskott jämfört 
med budget hänföres till pers-
onalkostnader och kost. Under 
2004 uppgick antalet årsanställda 
inom förskoleverksamhet till ca 
1,0 färre än budget. Ca 1 200 kkr 
av överskottet förklaras av lägre 
lönekostnader och motsvaras av 3 
% av budgeterade personalkost-
nader. 
 

Enskild förskoleverksamhet 
 

- Förskolan Lyckan, Föreningen 
för Kristen Barnomsorg i Åmål, 
25 barn 

- Föräldrakooperativet           
Barnhagen, ca 15 barn 

 

Kommunal förskoleverksamhet 
 

Förskoleenheten med tre rektorer, 
varav en samordnande, samt 3,25 
årsanställda assistenter för ad-
ministrationen sköter även plac-
ering och debitering för fritids-

hem samt den enskilda förskolan 
Lyckan.  
 

Efterfrågan på förskoleplatser har 
varit fortsatt stor, men jämfört 
med budget har det varit 18 barn 
färre pga. att efterfrågan på all-
män förskola inte blev så stor 
som väntat. Därför ingår allmän 
förskola, från och med hösten, i 
den ordinarie verksamheten. 
 

Ett mål för 2004 har varit att höja 
personalens kompetens utifrån 
uttalade behov och verksamhet-
ens krav. Detta har lett till en 
ökad medvetenhet och profess-
ionalitet. Övriga målområden har 
varit barnens språkutveckling, 
där enhetens språkgrupp påbörjat 
arbetet med att utveckla en metod 
för att göra handlingsplaner för 
arbetet med varje enskilt barn 
språkutveckling och att utveckla 
verksamheten där kulturarbetet 
har fått ett större utrymme och 
verksamhetens rutiner har för-
bättras.  
 

I samarbete med specialpedagog 
från Resurscentrum har regel-
bundna träffar genomförts. Detta 
har inneburit en förbättring av 
uppföljningen av barn i behov av 
särskilt stöd. 
 
GRUNDSKOLEVERK-
SAMHET 
 

Förskoleklass, grundskola, obl. 
särskola, fritidshem och ferie-
praktik 
 

Belopp i kkr 2004 
Intäkt 18 986 
Kostnad  - 134 920 
Verksamhetsresultat -115 934 
Kommunbidrag 116 086 
Årets resultat  152 
 

Per ansvarsenhet: 
Grundskoleenheten 901 
Kristinedal -77 
Resurscentrum -672 
Stab -0

 152 
 
Årets resultat/överskott jämfört 
med budget uppgår till netto 152 
kkr. Lägre kostnader än budget-
erat har noterats för personal-
kostnader lärare och skolskjuts-
kostnader. Under 2004 uppgick 
antalet årsanställda lärare till ca 

3,5 färre än budget. Resterande      
del, ca 200 kkr, av överskottet 
förklaras av lägre lönekostnader. 
Underskott har redovisats för 
läromedel och elevassistenter 
samt personalkostnader inom fri-
tidshem (högre personalkostnad 
än budgeterat).  
 

Inom grundskolan fanns under 
året 1641 elever skolår F-9.  
Enheten bestod av en högstadie-
skola, två F-6 skolor och en F-3 
skola inom centralorten och sex 
F-6 skolor på landsbygden.  
 

Samtliga skolor arbetar dagligen 
med värdegrundsfrågor. Klassråd 
och elevråd är viktiga forum för 
detta. 
 

Inom grundskolan har man under 
året arbetat för att fler elever 
skall nå målen i år 5 och 9. Med 
anledning av detta har man bl.a. 
infört LUS (läsutvecklingssche-
ma). Detta för att kunna följa 
varje elevs läsutveckling och vid 
behov sätta in tidiga insatser. 
 

Man har medvetet arbetat med 
riktat stöd till elever i behov av 
stöd genom resurslärare, mindre 
studiegrupper, speciellt material/ 
datorprogram, sommarskola och 
flexibilitet hos lärarna. Dessutom 
har elevvårdsarbetet utvecklats 
och effektiviserats genom att 
samtliga skolenheter numera har 
elevvårdsgrupper där Resurscent-
rum deltar. 
 
GYMNASIESKOLA 
 

Gymnasieskola, gymnasiesärsko-
la 
 
Belopp i kkr                 2004 
Intäkt 32 347  
Kostnad - 78 163 
Verksamhetsresultat   - 45 816 
Kommunbidrag 45 496 
Årets resultat -320 
 

Per ansvarsenhet: 
Karlbergsgymnasiet -320 
Resurscentrum 0 

 -320 
 

Årets resultat/underskott jämfört 
med budget hänföres till inter-
kommunal ersättning och person-
alkostnader lärare (fler årsan-
ställda än budgeterat). Överskott 
redovisas dock för inackord- 
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eringstillägg och personalkost-
nader övrig personal. 
 

Det totala antalet elever i gymn-
asieskolan vt –04 var 682 varav 
347 från Åmål (51%). Ht –04 var 
elevantalet 736 varav 393 från 
Åmål (53%). Antalet elever har 
ökat jämfört med 2003 och kost-
nader per elev har därmed minsk-
at. Elever från Åmål som stud-
erade på annan ort var under vt –
04 122 (26%) och under ht –04 
143 st (27%). 
 

95,8% av skolans avgångselever 
våren 2004 fick slutbetyg (88% 
föregående läsår). 
 

Fungerande former för ett ge-
mensamt utvecklingsarbete av 
regionens gymnasieutbildning 
har etablerats genom bildandet av 
Värm-Dal Gymnasieregion. 
 

Under året har politiska beslut 
medfört att Omvårdnadspro-
grammet i Värm-Dal Gymnasie-
region förlagts till Säffle och 
Barn & fritidsprogrammet och 
Industriprogrammet till Åmål. 
Inget intag görs fortsättningsvis 
till Estetiska programmet med 
inriktning bild i Åmål, utan elev-
erna hänvisas till Bengtsfors. 
 

I samband med ovanstående 
förändringar har Elprogrammet 
flyttats från Snäppan och fått nya 
funktionella lokaler på Karlberg. 
 

Under året har en bollhall för 
inomhusträning på gräs byggts 
till, vilket blir en viktig tillgång 
för idrotten och fotbollsgymn-
asiet. 
 

Både nämnd och förvaltning har 
tagit del av utredning och bered-
ning av ”Kunskap och kvalitet – 
de elva stegen för utvecklingen 
av gymnasieskolan” som lett 
fram till riksdagsbeslut. 
 

Under året har diskussioner förts 
med skolhälsovården och lärar-
grupper om behovet av ”Livs-
kunskap”. Detta har resulterat i 
att moment som rör värdegrund-
en, demokrati- och jämställdhets-
frågor skall lyftas in i olika kurs-
er och tid skall ges till samtal runt 
elevernas livssituation. 
 

För att bibehålla eller höja andel-
en elever som fullföljer gymn-

asiestudier inom fyra år och upp-
når gymnasiebehörighet har man 
under en tvåårsperiod, medvetet, 
arbetat med individuella studie-
planer. Varje elev har sedan ett år 
en s.k. pedal (pedagogisk ledare). 
Detta har ökat medvetenheten om 
elevens hela studiesituation. 
 
VUXENUTBILDNINGS-
ENHETEN 
 

Belopp i kkr                 2004 
Intäkt 15 225 
Kostnad - 21 820 
Verksamhetsresultat  - 6 595 
Kommunbidrag   8 413 
Årets resultat 1 818 
 

2004 års positiva resultat jämfört 
med budget hänföres till hyres-
kostnader, personalkostnader och 
statsbidrag från staten. 
 

Vuxenutbildningsenheten består 
av stöd för vuxnas lärande på 
grundläggande, gymnasial och 
påbyggnadsnivå, särvux, svenska 
för invandrare (Sfi), högskolan på 
hemmaplan, uppdragsutbildning 
samt Språngbrädan och Karriär-
planeringen i samarbete med 
arbetsförmedlingen.  
 

Kursutbudet sker utifrån ett indi-
vidstyrt perspektiv och i sam-
verkan med vuxenutbildningsen-
heterna i övriga Dalslandskom-
muner (Dalslandsvis) och andra 
utbildningssamordnare kan fler 
individuella önskemål tillgodo-
ses. Samarbetet med andra finns 
som en röd tråd i vuxenutbild-
ningens arbete. 
 

Rektorer och utbildningsledare 
har dragit upp riktlinjer för ett 
effektivare och närmare sam-
arbete i Dalsland. Man kan nu 
erbjuda ett större gemensamt 
kursutbud och fler gemensamma 
pedagoger. Ett uppdrag om att 
konkretisera de olika delmålen i 
inriktningsbeslutet i Vux 04 i 
Dalsland pågår. 
 

Ett åttiotal personer inom vården 
har eller håller på att valideras av 
vårdlärarna i Dalsland.  
 

I infrastrukturen för vuxnas lär-
ande beslutades om ett ökat sam-
arbete med biblioteket och detta 
har nu resulterat i dels en dator-

arbetsplats med läs- och skriv-
stöd, dels studieplatser för alla 
kommunens vuxenstuderande. 
 
MUSIKSKOLAN     
 

Belopp i kkr 2004 
Intäkt 544 
Kostnad - 4 145 
Verksamhetsresultat - 3 601 
Kommunbidrag 3 625 
Årets resultat 24 
 

Musikskolan bedriver frivillig 
instrumentundervisning och kör- 
och orkesterverksamhet för, i 
första hand, barn och ungdomar 
mellan 6-18 år.  
 

Musikskolans verksamhet har tre 
huvudinriktningar: 
- frivillig och avgiftsbelagd in-

strument- och sångundervisning 
- undervisning inom Karlbergs-

gymnasiets estetiska musikpro-
gram 

- ensembleverksamhet, konserter, 
lokala evenemang 

 

Samarbetet med gymnasiet har 
fortsatt i en mycket positiv rikt-
ning. Under våren hölls Karl-
bergsgymnasiets Melodifestival, 
som är ett bra exempel på sam-
arbetet mellan Musikskolan och 
Estetiska programmet.  
 

Vårkonsert, julkonsert, månads-
konserter och musikskolans en-
semblers medverkan vid ett antal 
lokala evenemang och tillställ-
ningar är ytterligare händelser 
under 2004. 
 

Musikskolan har ökat orkester-
verksamheten genom nystartande 
av fyra nya ensembler. Man har 
även ökat det totala antalet sök-
ande och intagna elever.  
 

Barn- och utbildningsnämnden 
har genom det antagna sektors-
målet ”Utveckla en kulturskola i 
Åmåls kommun” öppnat vägarna 
för en utveckling av nuvarande 
musikskola till en skola med 
bredare utbud inom kulturämne-
na. 
 



BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 

UTSIKTER FÖR FRAM-
TIDEN 
 

Mera matte! 
 

Efter ett par års hårdsatsning på 

språkutveckling kommer skolor-
na att läsåret 2005/06 satsa på att 
utveckla matematikundervisning-
en.   
 
Elevutveckling 
 

Elevantalet i grundskolan fort-
sätter att minska över de närm-
aste åren. Samtidigt ökar elevan-
talet i gymnasiet. Anpassning av 
organisation och kostnader är en 
viktig uppgift i budgetarbetet. 
 
Samarbete 
 

Samarbete kommer även fortsätt-
ningsvis att vara viktigt för ut-

veckling av gymnasieverksam-
heten i vår region. Förutom sam-
arbetet inom Värm-Dal Gymn-
asieregion kommer Åmåls kom-
mun att samarbeta i den nybild-
ade Fyrbodals gymnasieskola.  
 

Samarbetet inom Vuxenutbild-
ningen i Dalslandskommunerna 
och   Säffle kommer att utvecklas 
när utredningen Vux 04 present-
erar sina förslag våren 2005.  
 
Ny lagstiftning 
 

En ny skollag kommer att beslut-
as under 2005. Lagen kommer att 
innebära en förstärkning av elev-
ens rättigheter. Kraven på bättre 
arbetsmiljö för alla elever i skol-
an ökar också. Detta innebär 
skärpta krav för kommunerna. 
 

Bättre skolmiljö 
 

Förslag på förbättring av miljön 
på Kristinebergsskolan kommer 
att tas fram under höstterminen 
2005. Förslaget skall ligga till 
grund för kommunens beslut om 
insatser på skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
   
FAKTARUTA   
 2004 2003 2002
Verksamhet    
Förskola (kommunal) 
Antal barn 402 395 346
Barn per personal 5,4 (5,6)  

Nettokostnad/barn 80 040 78 440 71 370
Avgiftsfinansier-
ingsgrad 

 
8 % 

 
6 % 8 %

Enskild barnomsorg 
Förskolan 
Lyckan: 

  

Antal barn 25 25,5 24,5
Nettokostnad/barn 76 400 65 490 66 400
Föräldrakooper-
ativet Barnhagen:   
Antal barn 14 15 17
Nettokostnad/barn 91 140 84 000 71 800
Familjedaghem 1-12 år 
Antal barn 104 108 109
Barn per personal 5,2 (5,1)  

Nettokostnad/barn 63 420 56 690 56 550
Avgiftsfinansier-
ingsgrad 

 
8 % 

 
9 % 9 %

   
   

   
   
 2004 2003 2002
Verksamhet    
Förskoleklass   
Antal barn 122 130 137
Lärare per 100 elever 6,4 (6,8)  

Nettokostnad/barn 29 830 34 430 30 940
Grundskola skolår 1-9 
Antal elever 1 519 1 548 1 551
Lärare per 100 elever 8,0 (8,5)  

Nettokostnad/elev 58 700 56 140 51 690
Fritidshem   
Antal barn 376 382 350
Barn per personal 12,7 (13,2)  

Nettokostnad/barn 26 980 22 760 23 780
Obl. särskola   
Antal elever 21,5 22 20,5
Nettokostnad/elev 177 390 167 590 186 300
Gymnasieskola   
Antal elever 709 684 704
Lärare per 100 elever 9,7 (9,3)  

Nettokostnad/elev 81 640 83 920 75 690
Gymnasiesärskola 
Antal elever 5,5 4,5 5,5
Nettokostnad/elev 355 070 284 150 227 280

I nettokostnader ingår ej kostnad för skolskjutsar, elevassistenter, samt insatser för barn i behov av särskilt stöd,  
ej heller interkommunal kostnad respektive intäkt. Belopp i parantes är uppgifter om budget 2004. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
ansvarar för äldreomsorg,  
handikappomsorg och individ- 
och familjeomsorg. 
 
Intäkterna har överstigit 
budget med 4.872 kkr,  
huvudsakligen bestående av 
större bidrag för personliga 
assistenter från För-
säkringskassan än vad som 
budgeterades för 2004.   
 
Kostnaderna har överskridit 
budget med 1.951  kkr, 
huvudsakligen beroende på 
högre kostnader för personliga 
assistenter än vad som 
budgeterades (som är en följd 
av de större intäkterna från 
Försäkringskassan) men dessa 
kostnader uppvägs av att 
nästan alla övriga 
verksamheter kan uppvisa 
lägre kostnader än vad som 
budgeterats..  
 
Nämnden kan därmed visa upp 
ett positivt resultat på 2.918 
kkr för år 2004. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belopp i kkr  2004 
Intäkter  51.404  
Kostnader   -249.440 
Verksamhetsresultat  -198.036 
Kapitaltjänstkostnader  -1.380 
Resultat  -199.416  
Kommunbidrag 202.334 
Årets resultat 2.918 
 
VÅRD- OCH OM-
SORGSNÄMND 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
svarar för den politiska led-
ningen av verksamheterna 
inom förvaltningen. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 0 
Kostnader -290 
Verksamhetsresultat -290 
Kommunbidrag 309 
Årets resultat 19 
 
  
ADMINISTRATION & 
UTVECKLINGS-
PROJEKT 
 
Vård- och omsorgsförvalt-
ningen stab ansvarar för för-
valtningsledning, utveckling, 
uppföljning  och utvärdering av 
kommunens äldre- och handi-
kappomsorgsverksamhet. Till 
administrationen hör också 
förvaltningens enhetsassisten-
ter. 
Övriga områden som är 
placerade under administra-
tionen är tillståndsprövning 
alkohol, konsumentrådgivning, 
folkhälsosamordning samt 
familjerådgivning. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 2199 
Kostnader -9 689 
Verksamhetsresultat -7 490 
Kapitaltjänstkostnader -155 
Resultat -7 645 
Kommunbidrag 7 861 
Årets resultat 216 
 
Administrations och utveck-
lingsprojektblocket uppvisar ett 
positivt resultat för år 2004 på 
223 tkr. Orsaken till att ett 
överskott nås beror delvis på 
att  

 
utnyttjandet och därmed 
kostnaden för familjeråd-
givningen varit lägre under år 
2004 än jämfört med år 2003. 
Verksamheten konsumentväg-
ledning uppstod ett överskott 
på grund av att en person gick i 
pension och att denna vakanta 
tjänst inte har återbesatts. 
Istället så har dessa resurser till 
viss del finansierat en tjänst 
som IT-samordnare inom vård- 
och omsorgsförvaltningen. 
Varudistributionen, dvs. det 
bidrag som lanthandlare får för 
att köra ut dagligvaror till 
äldre, uppvisar också ett 
mindre överskott.  Anledningen 
till överskottet är att en 
lanthandeln lades ner under 
året och att verksamheten 
därmed minskat i omfattning. 
 
Vård- och omsorgsnämnden  
har, förutom egenfinansierade 
projekt, också ett antal projekt 
som, åtminstone delvis, är 
finansierade med externa bi-
drag. Det kan gälla projekt 
finansierade med EU/-växtkraft 
Mål 3 bidrag, bidrag från 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, 
eller projektbidrag från Soci-
alstyrelsen. 
 
Projekten har under 2004 haft 
en omslutning på drygt 2 785 
kkr, men någon mera specifice-
rad redovisning ges ej här, då 
återstående ej avslutade projekt 
och projektmedel förs över till 
2005 för fortsatt verksamhet.  
 
HÄLSO-  OCH SJUK-
VÅRD, REHABILITE-
RANDE 
VERKSAMHET 
 
Den rehabiliterande verksam-
heten har både sjukgymnastik- 
och arbetsterapikompetens och 
vänder sig till personer som be-
höver en sluss mellan sjukhus-
vård och eget boende. Verk-
samheten vänder sig också till 
personer som är i behov av 
återkommande rehabilitering. 
 
 



VÅRD- & OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Belopp i kkr 2004  
Intäkter 902 
Kostnader -6 363 
Verksamhetsresultat -5 462 
Kapitaltjänstkostnader -218 
Resultat -5 679 
Kommunbidrag 6 206 
Årets resultat 527 
 
Det positiva resultatet förklaras 
huvudsakligen av att dels 
kontot för inköp av tekniska 
hjälpmedel inte har behövt 
utnyttjats i den utsträckningen 
som det budgeterades för, dels 
har det inkommit intäkter för 
ett nytt tjänsteavtal mellan 
kommunen och regionen där 
kommunen tar på sig ansvaret 
att underhålla av mindre 
tekniska hjälpmedel. Dessa 
intäkter var inte budgeterade i 
2004 års budget.  
  
VÅRD,  BEHANDLING 
OCH  SERVICE  FÖR 
ÄLDRE 
 
I detta block innefattas  hem-
tjänst/ hemsjukvård i ordinärt- 
och särskilt boende, kostnader 
för färdigbehandlade patienter, 
anhörigvård, dagcentraler för 
äldre, förebyggande verksam-
het samt diverse servicefunk-
tioner, såsom bostadsanpass-
ning, trygghetslarm, postens 
sociala service, ledsagarser-
vice, jämkning av kommunala 
avgifter etc. Biståndsbedöm-
ning av  äldre personers behov 
svarar äldreomsorgens 
biståndshandläggare för. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 5 852 
Kostnader -126 450 
Verksamhetsresultat -120 598 
Kapitaltjänstkostnader -732 
Resultat -121 330 
Kommunbidrag 124 126 
Årets resultat 2 796 
 
Ovanstående överskott beror på 
huvudsakligen på att kontot för 
jämkning av kommunala 
avgifter uppvisade ett stort 
överskott (+ 2 258 kkr), särskilt 

boende för äldre (+ 1 208 kkr), 
hemsjukvården (+ 252 kkr), 
hemtjänst (+ 178 kkr) som mer 
än väl kompenserade ökade 
kostnader för bo-
stadsanpassning i enskilda 
personers hem (- 1 261 kkr) 
och köp av vårdplatser-
/anpassad behandling (- 251 
kkr). Noterbart är att alla 
särskilda boende uppvisar 
överskott för år 2004.  
 
Anledningen till det fortsatt 
stora överskottet på kontot för 
jämkning av kommunala 
avgifter var att maxtaxe-
reformen befarades bli mer 
kostsamt för kommunerna än 
det har blivit.  Därtill har den 
fortsatta utvecklingen av att 
fler handläggare har tillgång till 
verksamhetssystemet 
ProCapita (vård- och omsorg) 
har inneburit ett mer 
effektivare sätt att arbeta och 
ett mer rättsäkert stöd i avgifts-
handläggningen. ProCapita har 
också inneburit att kommunen 
kunnat hålla en striktare 
regeltolkning än tidigare. När 
det gäller överskridandet på 
kontot för bostadsanpass-
ningsåtgärder så beror detta på 
i stor utsträckning att beslutade 
men ej verkställda 
anpassningsåtgärder inte hann 
genomföras under 2003 utan att 
dessa kostnader fick tas på år 
2004. År 2003 gick kontot för 
bostadsanpassningsågärder 
med överskott med 807 kkr.  
 
KOMMUNAL FÄRD-
TJÄNST  OCH RIKS-
FÄRDTJÄNST 
 
Som komplement till den all-
männa trafikförsörjningen i 
kommunen finns färdtjänst och 
riksfärdtjänst utanför 
kommunen. Personer som får 
färdtjänsttillstånd har ett 
funktionshinder som 
omöjliggör   nyttjande av de 
allmänna kommunikationerna 
som står tillbuds. I centralorten 
beviljas endast färdtjänst om 
den s.k servicelinjen inte kan 

tillgodose behovet av 
transporter.  
 
När det gäller riksfärdtjänst, är 
syftet att ge svårt funktions-
hindrade möjlighet att kunna 
göra längre resor inom landet 
till normala kostnader. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 0 
Kostnader -2 888 
Verksamhetsresultat -2 888 
Kommunbidrag 2 440 
Årets resultat -448 
 
Ovanstående överskridande 
beror huvudsakligen på att 
riksfärdtjänstkostnaderna var 
högre än budgetat och att 
budgeten som helhet var för 
snålt tilltagen för år 2004.  
 
VÅRD,  BEHANDLING 
OCH  SERVICE  FÖR 
FUNKTIONSHIND-
RADE, LSS 
 
I målgruppen ingår utveck-
lingsstörda, psykiskt störda och 
personer med andra funktions-
hinder. I verksamheten ingår 
gruppbostäder och aktivering 
vid dagverksamheter, samt 
personliga assistenter och kon-
taktpersoner. Biståndsbedöm-
ning av personers behov svarar 
ett dalslandsgemensamt 
biståndshandläggarteam. Viss 
del av verksamheten omfattas 
av s.k. interkommunala er-
sättningar för placeringar i 
andra kommuner, samt andra 
kommuners placeringar i Åmål. 
Dessa interkommunala ersätt-
ningar mellan säljande och 
köpande kommuner ersätts från 
och med 1 januari 2005 med ett 
nytt statligt utjämningssystem. 
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 28 915 
Kostnader -67 669 
Verksamhetsresultat -38 753 
Kapitaltjänstkostnader -266 
Resultat -39 019 
Kommunbidrag 38 482 
Årets resultat -537 
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 Det negativa resultatet hänförs 

huvudsakligen till högre 
kostnader för personliga 
assistenter och ledsagare (-411  
kkr), övriga särskilda insatser 
LSS som t ex kontaktstöd, (-
169 kkr), daglig 
verksamhet/FSO (-170 kkr),  
gruppbostäder (-92 kkr). Därtill 
har enheten fått ta kostnaden 
för vite till Länsstyrelsen (-116 
kkr) för att kommunen ej 
kunnat erbjuda plats på 
gruppboende.  Ovanstående 
negativa resultat kompenseras i 
viss mån av lägre kostnader för 
administration och placering i 
annan kommun (+290 kkr).   
 
INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG 
 
Under detta block redovisas 
ekonomiskt bistånd/ försörj-
ningsstöd, behandling av vuxna 
missbrukare, socialt arbete med 
barn, unga och familjer, 
psykiatri, kommunens arbets-
livsenhet samt flykting-
mottagningen i kommunen.  
 
Belopp i kkr 2004 
Intäkter 13 536 
Kostnader -36 087 
Verksamhetsresultat -22 551 
Kapitaltjänstkostnader -13 
Resultat -22 564 
Kommunbidrag 22 910 
Årets resultat 346 
 
Det positiva resultatet förklaras 
huvudsakligen av lägre kostna-
der lönebidrag och andra 
offentliga bidrag. Enheten har 
fortsatt fokus på att förlägga så 
mycket förebyggande vård på  
hemmaplan som möjligt och 
detta sker i egen regi. Över-
skottet i budgeten för 
flyktingmottagningen regleras i 

bokslutet och fördes sedan över 
till 2005.  
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VÅRD- & OMSORGSNÄMNDEN 
FAKTARUTA

2004 2003 2002
Invånarantal 12823 12854 12829

Individ- och familjeomsorg 2004 2003 2002 Äldreomsorg 2004 2003 2002

Socialbidrag Särskilt boende
Total kostnad 4 944kkr 6 163kkr 6 213kkr
Kostnad/inv 386 kr 479 kr 484 kr Ålderdomshem, servicehus

Antal platser 197 197 197
Placering, barn Bruttokostnad/plats 304kkr 299kkr 267kkr
Institution Bruttoplatskostnad/dygn 833 kr 819 kr 733 kr
Antal dygn 533 491 1230 Nettokostnad/plats 297kkr 284kkr 249kkr
Total kostnad 600kkr 1 738kkr 2 062kkr Nettoplatskostnad/dygn 815 kr 779 kr 682 kr
Kostnad/dygn 1 126 kr 3 540 kr 1 676 kr

Sjukhem (Ekbacken)
Familjehem Antal platser 57 57 61
Antal dygn 4759 4054 5001 Bruttokostnad/plats 411kkr 417kkr 358kkr
Total kostnad 2 414kkr 1 767kkr 2 213kkr Bruttoplatskostnad/dygn 1 127 kr 1 142 kr 982 kr
Kostnad/dygn 507 kr 436 kr 443 kr Nettokostnad/plats 370kkr 370kkr 310kkr

Nettoplatskostnad/dygn 1 014 kr 1 013 kr 851 kr
Placering, vuxna
Institution/familjehemsvård Totalt antal äldreplatser 254 254 258
Antal dygn 537 297 383
Total kostnad 452kkr 435kkr 343kkr Ordinärt boende
Kostnad/dygn 842 kr 1 466 kr 896 kr Antal med hemtjänst (okt)* 420 412 359

Antal hemtjänsttimmar** 68 523 71 998 70 467
Handikappomsorg Bruttokostnad/hemtjänsttimme 321 kr 301 kr 303 kr

Nettokostnad/hemtjänsttimme 304 kr 282 kr 278 kr
Gruppbostäder Avgift/hemtjänsttimme*** 17 kr 19 kr 25 kr
Antal platser 36 36 36
Bruttokostnad/plats 477kkr 449kkr 411kkr Antal trygghetslarm (dec)**** 189 171 172
Bruttoplatskostnad/dygn 1 307 kr 1 230 kr 1 127 kr
Nettokostnad/plats 462kkr 436kkr 393kkr
Nettoplatskostnad/dygn 1 266 kr 1 196 kr 1 077 kr * Ny beräkningsgrund fr o m 2003. All form av hjälp i hemmet.

** Biståndsbedömd tid inkl. gångtid.
Dagverksamhet *** Avgift/hemtjänsttimme innan jämkning.
Antal platser 40 40 38 **** Antal trygghetslarm inom ordinärt boende.
Bruttokostnad/plats 148kkr 133kkr 137kkr
Bruttoplatskostnad/dag 631 kr 567 kr 584 kr
Nettokostnad/plats 138kkr 119kkr 124kkr
Nettoplatskostnad/dag 592 kr 509 kr 529 kr

Personlig assistent
Antal individer, LASS (dec) 25 24 19
Bruttokostnad/individ 969kkr 1 008kkr 981kkr
Nettokostnad/individ 205kkr 241kkr 163kkr

Övriga insatser, LSS
Antal individer, LSS (dec) 17 17 10
Kostnad/individ* 136kkr 112kkr 164kkr

* Ändrat beräkningssätt fr o m 2003.
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
 

 
I Åmåls kommun har delar av den 
kommunala verksamheten bedrivits 
i stiftelse respektive bolagsform t o 
m 1995. Fr o m 1996 överfördes 
samtliga fastigheter i Stiftelsen 
Åmålsbostäder och Stiftelsen Åmåls 
Industribyggnader till det nybildade 
fastighetsbolaget, Åmåls Kommun-
fastigheter AB. 
 
I den sammanställda redovisningen 
för 2004 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 så-
som vatten och avlopp samt 
renhållning i bolagsform. I Åmåls 
kommun bedrivs dessa verksam-
heter i förvaltningsform. 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 2004-12-31, 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. Bola-
gets syfte är enligt bolagsordningen 
att med iakttagande av kommunala 
självkostnads- och likställighetsprin-
ciper främja bostadsförsörjningen 
samt tillhandahålla kommun och 
allmänhet industrilokaler samt loka-
ler för barnomsorg, skola och vård i 
kommunen 
 
 
 
 

 
Verksamhet 
 
Åmåls Kommunfastigheter AB har 
under år 2004 förvaltat det egna 
fastighetsbeståndet och externa 
fastigheter omfattande följande: 
 
Egna fastigheter 

 040101     041231 
Bostäder          72.579m2    72.148m2

                         1.178 lgh   1.178 lgh 
Lokaler         118.480m2   120.173m2                                                 

Antalet vakanta lägenheter under år 
2004 har legat på en stabil låg nivå 
och bedöms ej längre utgöra ett 
ekonomiskt problem för företaget.   161st 164 st 

 
Externa fastigheter, ägare Åmåls 
kommun, totalt 5.315m2 fördelade 
på 6 lgh och 6 lokaler. 
 
Bolaget har under verksamhetsåret 
beslutat att påbörja en ombyggnad 
av bostadshus Andreegatan 9 till 
särskilt boende för äldre. Beräknad 
investeringskostnad är 28,6 Mkr och 
skall vara klar för inflyttning den 15 
augusti 2005. 
Under året har industrifastigheten 
Åmåls-Nygård 1:73.  Forsbrogatan 
6, byggts om och till för 5 Mkr i 
syfte att anpassa lokalerna till en ny 
hyresgäst. 
En tillbyggnad av Västermalm- 
skolan på ca 85 m2  har genomförts 
till en kostnad av 1,1 Mkr. 
Den under år 2003 påbörjade 
byggnationen av fotbollshall vid 
Karlbergsskolan färdigställdes under 
året och är uthyrd till barn- och 
utbildningsförvaltningen för sitt 
ändamål. 
Del av fastigheten Lodjuret 14, 
Läroverksgatan 19, har byggts om 
för 4,5 Mkr. Ombyggnaden har 
anpassats till den kontrakterade 
hyresgästens  (Försäkringskassan) 
krav. 
Underhållsinsatser har genomförts 
under verksamhetsåret å såväl 
lokalfastigheter som bostadsfastig-
heter sålunda att standard och 
kvalitet ej tillåts bli eftersatt samt att 
fastighetsbeståndet ej blir ned-
gånget. Vissa lokalanpassningar åt 
hyresgäster har kostnadsbokförts 
inom den utvidgade reparations-
begreppet varför underhållskost-
naderna ökat i förhållande till 
föregående år. 
 
 

 
Framtida utveckling 
 
Det stora antalet vakanta lägenheter 
har sedan ett antal år tillbaka varit 
ett problem och en ekonomisk 
belastning. Genom tidigare försälj-
ningar och rivningar jämte en 
utökad uthyrning har antalet vakanta 
lägenheter begränsats.  

Under året har bolaget påbörjat 
utredning 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 
2004 varit relativt bra balanserad. 
Lediga lokaler finns för 
nyetableringar och/eller expansion 
inom det lokala näringslivet. Under 
sista månaden av året har en tendens 
till en ökning av vakansgraden 
förmärkts, som är av den storleken 
att den är anmärkningsvärd och kan 
bli ekonomiskt besvärande. 
 
Förslag till 
resultatdisposition 
 
Styrelsen konstaterar att ägaren 
Åmåls kommunfullmäktige begär en  
utdelning om 1.955.000 kronor.  
Beaktande ägarens anspråk på 
utdelning finner styrelsen att 
styrelsen har att tillgodose ägarens 
begäran. Styrelsen och verkställande 
direktören föreslår att årets resultat 
353.165 kronor, tillsammans med 
balanserat resultat 25.864.429 kr, 
uppgående totalt till 26.217.594 kr 
disponeras enligt följande: 
 
Utdelas till aktieägaren 
(33.439 aktier á 58:47)  1.955.178 kr 
Balanseras i ny räkning 24.262.416 kr
Totalt fritt eget kapital 26.217.594 kr 
 
Bolagets redovisade resultat för 
räkenskapsåret, ställningen per bok-
slutsdagen samt finansiering och 
kapitalanvändning under året  fram-
går av följande resultat- och balans-
räkning samt kassaflödesanalys 
jämte tillhörande noter. 
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SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 
 
 
 
 
Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 
 2004 2004 2003 2003
     
Verksamhetens intäkter   Not 1  251.021 190.672 240.171 182.020 
Verksamhetens kostnader Not 2 -691.477 -671.544 -671.284 -655.372 
Avskrivningar Not 3 -35.590 -19.367 -34.051 -17.942 
VERKSAMHETENS     
NETTOKOSTNADER -476.046 -500.239 -465.164 -491.294
     
Skatteintäkter 378.156 378.156 374.561 374.561 
Generella statsbidrag 120.010 120.010 114.879 114.879 
Finansiella intäkter            Not 4 1.656 4.097 2.129 4.647 
Finansiella kostnader         Not 5 -20.293 -1.694 -21.416 -1.820 
   
Jämförelsestörande poster     
Resultat vid fastighetsförsäljning   379  
Nedskrivningar -2.800  -4.000 
Direktavskrivning -892 
Återställande efter brandskada   -998 
Försäkringsersättning brandskada   5.977 
Utrangering efter brandskada   -1.655 
RESULTAT FÖRE  
EXTRAORDINÄRA POSTER -209 330 4.692 973
   
Extraordinära intäkter  
Extraordinära kostnader 
RESULTAT FÖRE 
BOKSLUTSDISPOSITIONER -209 330 4.692 973 
Avsättning till ersättningsfond   -3.324 
Ianspråktagande ur ersättningsfonden 892    
 
ÅRETS RESULTAT 683 330 1.368 973
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SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 
 
 
    
Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 
 2004 2004 2003 2003 
TILLGÅNGAR     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Materiella anläggn. tillgångar  
- Mark, byggnader, tekn anl Not 6 728.724 188.987 708.633 171.227 
- Maskiner och inventarier Not 7 33.881 33.046 34.871 34.388 
Finansiella anläggn. tillgångar  2.405 99.625 1.965 102.154 
SUMMA ANLÄGGNINGS-      
TILLGÅNGAR 765.010 321.658  745.469  307.769
   
  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd, Lager 2.239 696  2.521  955 
Fordringar Not 8 46.946 41.863  58.317  55.559 
Kassa, Pg, Bank 45.708  29.796  43.459  23.797 
SUMMA OMSÄTTNINGS-    
TILLGÅNGAR 94.893  72.355  104.297 80.311
      
SUMMA TILLGÅNGAR 859.903 394.013 849.766 388.080 
 
     
EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR O SKULDER 
 
INGÅENDE EGET KAPITAL 276.035  243.483 276.675 244.297 
* Årets resultat 683  330 1.368 973 
EGET KAPITAL 276.718  243.813 278.043 245.270
     
AVSÄTTNINGAR  
Pensioner 10.095  10.095 10.050 10.050 
Semesterlöneskuld 29.780  28.168 29.356 27.757 
 
OBESKATTADE RESERVER 
Ersättningspost  2.432   3.324 
 
SKULDER 
Långfristiga skulder Not 9 424.877  30.000 399.059 10.000 
Kortfristiga skulder Not 10 116.001  81.937 129.934 95.003
   
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR  
O SKULDER 859.903  394.013 849.766 388.080
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SAMMANSTÄLLD FINANSIERINGSANALYS  
 
 
 

Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 
 2004 2004 2003 2003 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
 Not 
Verksamhetens intäkter 251.021 190.672 240.171  182.020 
Verksamhetens kostnader -711.392 -671.544 -671.284         -655.372  
Justering för avsättning     
pensionsskuld    37  37 -20.387  -20.387  
Övriga justeringsposter   11  17.225  -2.689 5.286  10  
Verksamhetens nettokostnader  -443.109 -483.524 -446.214 -493.729 
 
Skatteintäkter och 
generella statsbidrag   498.168  498.168 489.440  489.440  
Finansiella intäkter 1.656 4.097 2.129  4.647 
Finansiella kostnader -20.293 -1.694 -21.416  -1.820 
Verksamhetsnetto före 
förändring av rörelsekapital 36.422 17.047 23.939  -1.462
  
Rörelsekapitalets förändring  
Ökning-/minskning+ av förråd  282  259  -286  116 
Ökning-/minskning+ kortfr. fordringar -3.719 -1.304 7.256  6.423 
Ökning av kortfristiga skulder -13.034 -12.655 32.054  29.786 
Förändring av rörelsekapitalet -16.471 -13.700 39.024  36.325 
Totalt verksamhetsnetto 19.951 3.347 62.963  34.863
  
INVESTERINGAR 
Nettoinvesteringar -57.634 -35.037 -41.423  -24.948 
Försäljning av anläggningstillg.   12  1.094 1.094 1.502  102 
Förvärv av anläggningstillg.         13 -940 -940 -516  -516 
Förändring av finansiella tillg. -39 0 -97  0 
Investeringsnetto -57.519 -34.883 -40.534  -25.362
   
FINANSIERING 
Utlåning 
Ökning av långfristiga fordringar  -400  -400  0  0 
Minskning av långfristiga fordringar  2.935  2.935  2.923  2.923 
Upplåning 
Långfristig upplåning   25.654  20.000  0  0   
Amortering av lån   -3.151  0  -3.562  0 
Utbet av utdelning   -221  0  0  0 
Inlösen av lån   0  0  -4.452  0 
Finansieringsnetto  24.817 22.535 -5.091  2.923 
FÖRÄNDRING AV 
LIKVIDA MEDEL  -12.751 -9.001 17.338  12.424 
  
Likvida medel vid årets början 58.459 38.797 41.142 26.373   
Likvida medel vid årets slut 45.708 29.796 58.480 38.797 
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SAMMANSTÄLLD NOTFÖRTECKNING 
 
 
Not 1 
Verksamhetens intäkter 2004 2003  
Statsbidrag 64.529 51.981  
Kommunala avgifter 39.373 32.161    
Hyresintäkter 84.179 82.182  
Hyresbortfall -1.843 -3.029  
Interkommunala ers 47.827 50.105  
Reavinst  902 369  
Övrigt  16.054 26.402  
Summa 251.021 240.171  
 
Not 2 
Verksamhetens kostnader 2004 2003  
Personalkostnader 487.308 465.555  
Årets nyintjänade pensioner 16.043 17.974  
Bidrag 27.517 29.070  
Övrigt 160.609 158.685  
Summa 691.477 671.284  
 
Not 3 
Avskrivningar 2004 2003  
Fastigheter och anläggningar 25.079 24.491  
Inventarier  10.511   9.560
Summa 35.590 34.051  
 
Not 4  
Finansiella intäkter 2004 2003  
Räntor och medelsplaceringar m m 1.309 1.745  
Räntebidrag 347 384  
Summa 1.656 2.129 
  
Not 5 
Finansiella kostnader 2004 2003  
Räntor anläggningslån 19.730 20.032  
Räntor pensionsskuld    563  1.384  
Summa 20.293 21.416  
 
Not 6 
Mark, byggnader 2004 2003  
IB 708.633 706.965  
Årets investeringar 48.113 31.145  
Tillkommande poster:   
Anskaffning fastigheter 940 516  
Avgående poster: 
Sålda fastigheter -192 -1.502  
Avskrivningar -25.970 -24.491 
Nedskrivningar   -2.800      -4.000  
Utgående balans 728.724 708.633  
 
Not 7  
Maskiner, inventarier 2004 2003  
IB 34.871 35.483  
Anskaffning 9.521 9.262  
Avgående poster: 
Avskrivning -10.511 -9.874  
Utgående balans 33.881 34.871  
 
 

Not 8 
Fordringar 2004 2003  
Kundfordringar 15.391 15.786  
Statsbidragsfordringar 2.338 3.087  
Förutbetalda kostnader o  
upplupna intäkter 25.718 24.126  
Övriga kortfristinga fordringar   3.499 15.318  
Summa 46.946 58.317  
 
Not 9 
Långfristiga skulder 2004 2003  
Lån i banker o låneinstitut 424.877 399.059  
Summa 424.877 399.059  
 
Not 10 
Kortfristiga skulder 2004 2003  
Kommande års amortering 2.963 3.348  
Leverantörsskulder 36.992 34.222  
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 37.433 37.482  
Övr. kortfristiga skulder 38.613  54.882  
Summa 116.001 129.934  
 
Not 11  
Övriga justeringsposter 2004  
Reavinst förs. anl. tillg -902  
IB timavlönad pers dec -03 -1.787  
Nedskrivning, tillgångar 19.914  
Summa 17.225  
 
Not 12 
Försäljning av anläggnings- 
tillgångar 2004   
Del av Höganäs 1:1 117 
Del av Stora Bräcke 2:1 och    
Lilla Bräcke 3:4 785 
Del av Åmåls-Nygård 1:1 o 1:49 28 
Del av Åmåls-Nygård 1.1 o 1:71 13 
Malmen 3    151
Summa 1.094 
 
Not 13 
Förvärv av anläggnings- 
tillgångar 2003 
Div mark Järnvägen Åmål-Svanskog  -5   
Åmål Högheden 1:3  -675 
Åmål 6:42, 6:43, 6:44, 6:45, 6:46 -250 
Lantmäterikostnad    -10  
Summa -940 
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NYCKELTAL 
 
 
 
 
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 
 2004 2004 2003 2003  
 
Anläggningstillgångar, kr/inv 59.659 25.084 57.995 23.943  
 
Totala tillgångar, kr/inv 67.059 30.727 66.109 30.191 
  
Långfristiga skulder, kr/inv 33.134 2.340 31.046 778  
 
Låneskuld i % av anläggningstillg. 55,5 9,3 53,5 3,2  
 
Eget kapital.kr/inv 21.580 19.014 21.631 19.081  
 
Soliditet, inklusive pensionsskuld % 32,2 61,9 32,7 63,2  
   
 
 
 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER  
 
 
Redovisningen  
har skett enligt god 
kommunal redovisnings-
sed, i överensstämmelse 
med fullmäktige fastställt 
redovisningsreglemente 
och den nya redovis-
ningslagen. 
 
Leverantörsfakturor 
inkomna efter årsskiftet, 
men hänförliga till redo-
visningsåret har skuld-
bokförts och belastat årets 
redovisning. 
 
Intjänad semesterersätt-
ning, övertid och 
pension har skuldbok- 
förts. Pensionsskulden har 
beräknats av KPA AB. 
 
 
 

Kostnadsräntor och 
intäktsräntor 
har skuld- respektive ford-
ringsförts. 
 
Sociala avgifter 
har bokförts i form av 
procentuella personal om-
kostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen. 
 
Personalomkostnads-
pålägg 
interndebiteras förvaltnin-
garna. 
 
Utställda fakturor 
efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovis-
ningsåret, har fordrings-
förts och tillgodogjorts 
årets redovisning. 
Statsbidrag 

har periodiserats efter 
underlag från respektive 
förvaltning. 
 
Anläggningstillgångar 
upptas till anskaffnings- 
kostnaden minus eventu-
ella investeringsbidrag. 
Avskrivning sker således 
inte på tillgångarnas 
bidragsfinansierade del. 
 
Kapitaltjänstkostnader 
Avskrivningar beräknas 
på tillgångarnas anskaff-
ningsvärde. Ekonomisk 
livslängd beräknas enligt 
Kommunförbundets re-
kommendationer. Intern-
ränta beräknas på till-
gångarnas bokförda vär-
den. Årets räntesats var 
5,0%. 
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	Intäkter 3.984
	Kostnad -8.151
	Verksamhetsresultat -4.167
	Kommunbidrag 4.065
	Årets resultat -102
	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 14
	Kostnad -2.235
	Verksamhetsresultat -2.221
	Kommunbidrag 2.252 
	Årets resultat 31
	Invigning av Bollhallen

	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 4.958
	Kostnad -13.883
	Verksamhetsresultat     -8.925
	Kommunbidrag 8.345
	Årets resultat -580
	KULTUR OCH
	BIBLIOTEK


	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 689
	Kostnad -5.899
	Verksamhetsresultat -5.210
	Kommunbidrag 5.207
	Årets resultat -3
	FRITIDSGÅRDAR

	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 188
	Kostnad -2.477
	Verksamhetsresultat -2.289
	Kommunbidrag 2.384
	Årets resultat 95
	TURISM/ 
	BESÖKSNÄRING

	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 3.644
	Kostnad -5.286
	Verksamhetsresultat -1.642
	Kommunbidrag 1.545
	Årets resultat -97
	Uthyrningen av stugor och campingplatser har, på grund av väderleken, varit varierande.
	För Åmål i Centrum
	Båtturer på Vänern
	Turismsamarbete Åmål/Säffle
	Dalslandsturism
	Evenemangsservice

	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 3.570
	Kostnad -6.513
	Verksamhetsresultat -2.943
	Kommunbidrag 3.021
	Årets resultat 78
	KOST

	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 25.175
	Kostnad -26.471
	Verksamhetsresultat -1.296
	Kommunbidrag 1.750
	Årets resultat 454
	Kostenhetens personal har enfortlöpande utbildning inom olika områden som berör verksamheten.
	STÄD

	Inom städenheten har de båda städledarna påbörjat en kompetenshöjande utbildning, ledarutveckling. De flesta av städpersonalen har genomgått en golvvårdsutbildning tillsammans med Willy Konsumentkemi och förhoppningsvis leder utbildningen till att fler städare skall åta sig att skura och bona golv. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen sparat pengar genom att skära ner på städningen. Man valde att köpa städprogram nr 2, vilket innebär städning varannan dag i t ex skolsalar.
	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 10.153
	Kostnad -10.048
	Verksamhetsresultat 105  Kommunbidrag 0
	Årets resultat 105
	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 226
	Kostnad -238
	Verksamhetsresultat -12
	Kommunbidrag 52
	Årets resultat -40
	GATOR OCH VÄGAR

	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 16.138
	Kostnad -30.463
	Verksamhetsresultat -14.325
	Kommunbidrag 14.022
	Årets resultat -303
	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 18.856
	Kostnad -18.808
	Verksamhetsresultat 48
	Kommunbidrag 0
	Årets resultat 48
	Vattenverken distribuerade under 2004 1 042 052 m3 dricksvatten.
	RENHÅLLNINGSVERK

	Belopp i kkr 2004
	Intäkter 7.767
	Kostnad -7.647
	Verksamhetsresultat         120
	Kommunbidrag 0
	Årets resultat 120
	ÖSTBY MILJÖSTATION 

	Intäkter 10.383
	Kostnad -10.385
	Verksamhetsresultat -2
	Kommunbidrag 0

	34-37BARNUTBILDNING.pdf
	Verksamhetsresultat -208 956
	Förvaltningskontor
	IT-avdelning
	Belopp i kkr 2004
	Verksamhetsresultat  - 43 490
	Per ansvarsenhet:
	Förskoleenheten 2 040
	Resurscentrum -7
	Stab      58
	Årets resultat/överskott jämfört med budget hänföres till pers onal  kostnader och kost. Under 2004 uppgick antalet årsanställda inom förskoleverksamhet till ca 1,0 färre än budget. Ca 1 200 kkr av överskottet förklaras av lägre lönekostnader och motsvaras av 3 % av budgeterade personalkostnader.
	Enskild förskoleverksamhet
	Kommunal förskoleverksamhet





	Belopp i kkr 2004
	Per ansvarsenhet:
	Grundskoleenheten 901
	Resurscentrum -672
	Stab -0
	Årets resultat/överskott jämfört med budget uppgår till netto 152 kkr. Lägre kostnader än budget erat har noterats för personalkostnader lärare och skolskjutskostnader. Under 2004 uppgick antalet årsanställda lärare till ca 3,5 färre än budget. Resterande      del, ca 200 kkr, av överskottet förklaras av lägre lönekostnader. Unders kott har redovisats för läromedel och elevassistenter samt person alkostnader inom fri tids hem (högre personalkostnad än budget erat). 
	Per ansvarsenhet:
	Karlbergsgymnasiet -320
	Resurscentrum 0
	Årets resultat/underskott jämfört med budget hänföres till interkommunal ersättning och person alkostnader lärare (fler årsanställda än budgeterat). Överskott redovisas dock för inackord-
	eringstillägg och personalkost nader övrig personal.

	Belopp i kkr                 2004
	Verksamhetsresultat  - 6 595
	Årets resultat 1 818



	MUSIKSKOLAN    
	Belopp i kkr 2004
	Verksamhetsresultat - 3 601
	Årets resultat 24
	Mera matte!
	Elevutveckling
	Samarbete
	Ny lagstiftning
	Bättre skolmiljö




	38-41VÅRDOMSORG 2004.pdf
	Belopp i kkr  2004
	Verksamhetsresultat  -198.036


	42-45Sammanställd Redovisning.pdf
	Allmänt
	Verksamhet
	Belopp i Kkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
	Verksamhetens intäkter   Not 1  251.021 190.672 240.171 182.020
	Verksamhetens kostnader Not 2 -691.477 -671.544 -671.284 -655.372
	Avskrivningar Not 3 -35.590 -19.367 -34.051 -17.942
	VERKSAMHETENS    

	Jämförelsestörande poster    
	Resultat vid fastighetsförsäljning   379 
	BOKSLUTSDISPOSITIONER -209 330 4.692 973
	Avsättning till ersättningsfond   -3.324
	Ianspråktagande ur ersättningsfonden 892   

	ÅRETS RESULTAT 683 330 1.368 973   




	Materiella anläggn. tillgångar 
	TILLGÅNGAR 765.010 321.658  745.469  307.769  

	Förråd, Lager 2.239 696  2.521  955
	Fordringar Not 8 46.946 41.863  58.317  55.559
	Kassa, Pg, Bank 45.708  29.796  43.459  23.797
	SUMMA OMSÄTTNINGS-   
	Långfristiga skulder Not 9 424.877  30.000 399.059 10.000
	DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
	Verksamhetens intäkter 251.021 190.672 240.171  182.020
	Verksamhetens kostnader -711.392 -671.544 -671.284          -655.372 
	Justering för avsättning    
	pensionsskuld    37  37 -20.387  -20.387 
	Övriga justeringsposter   11  17.225  -2.689 5.286  10 
	Verksamhetens nettokostnader  -443.109 -483.524 -446.214  -493.729

	Skatteintäkter och
	generella statsbidrag   498.168  498.168 489.440  489.440 
	Finansiella intäkter 1.656 4.097 2.129  4.647
	Finansiella kostnader -20.293 -1.694 -21.416  -1.820

	Ökning-/minskning+ av förråd  282  259  -286  116  
	Ökning av kortfristiga skulder -13.034 -12.655 32.054  29.786
	Nettoinvesteringar -57.634 -35.037 -41.423  -24.948
	Försäljning av anläggningstillg.   12  1.094 1.094 1.502  102
	Förvärv av anläggningstillg.         13 -940 -940 -516  -516


	Utlåning
	Ökning av långfristiga fordringar  -400  -400  0  0  -55  -55 
	Minskning av långfristiga fordringar  2.935  2.935  2.923  2.923  2.930
	Upplåning
	Långfristig upplåning   25.654  20.000  0  0  
	Amortering av lån   -3.151  0  -3.562  0  
	Utbet av utdelning   -221  0  0  0
	Inlösen av lån   0  0  -4.452  0   

	Finansieringsnetto  24.817 22.535 -5.091  2.923
	FÖRÄNDRING AV
	LIKVIDA MEDEL  -12.751 -9.001 17.338  12.424
	 
	Likvida medel vid årets början 58.459 38.797 41.142 26.373  
	Likvida medel vid årets slut 45.708 29.796 58.480 38.797



	46-51Sammanställd Notförteckning.pdf
	SAMMANSTÄLLD NOTFÖRTECKNING
	Not 1
	Verksamhetens intäkter 2004 2003 
	Summa 251.021 240.171 
	Verksamhetens kostnader 2004 2003 
	Summa 691.477 671.284 
	Summa 35.590 34.051 
	Summa 1.656 2.129
	 
	Finansiella kostnader 2004 2003 
	Summa 20.293 21.416 
	Not 6
	Utgående balans 728.724 708.633 
	Not 7 
	Maskiner, inventarier 2004 2003 
	Avskrivning -10.511 -9.874 
	Utgående balans 33.881 34.871 
	Fordringar 2004 2003 
	Statsbidragsfordringar 2.338 3.087 
	Summa 46.946 58.317 
	Summa 424.877 399.059 
	Not 10
	Summa 116.001 129.934 
	Not 11 
	Övriga justeringsposter 2004 
	Summa 17.225 
	Försäljning av anläggnings-

	Summa 1.094
	Not 13

	Förvärv av anläggnings-
	tillgångar 2003
	Åmål Högheden 1:3  -675
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