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2012 2011 2010 2009 2008 2007

Folkmängd (31/12) 12 211 12 226 12 294 12 434 12 545 12 589

Födelsenetto -73 -53 -52 -65 -56 -53

Flyttnetto 58 -17 -87 -46 12 -74

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Skatteunderlagstillväxt * 1,7% -1,0% -1,1% 2,2% 3,0% 2,0%

Utdebitering av skatt:

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

- Landsting 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45

- Kyrkoavgift 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

- Begravningsavgift 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

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

* Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst

Mkr 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Årets resultat 21,4 5,6 10,7 -6,9 -3,0 0,3

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

Investeringar (inkl investeringsbidrag) 16 15 16 32 34 42

Tillgångar 419 373 441 440 412 407

Långfristiga lån 68 70 70 70 50 51

Kortfristiga skulder 125 96 115 124 110 100

Eget kapital 192 170 249 238 244 248

Likvida medel 72 48 35 27 3 8

Pensionsskuld 352 365 335 354 350 351

Soliditet % 46 46 56 54 59 61

Soliditet % inklusive pensionsskuld -38 -52 -20 -26 -26 -26

Tillsvidare- och visstidsanställda 1 141 1 126 * 1 456 1 550 1 563

Årsarbetare 1 007 986 * 1 246 1 313 1 322

* Kan av systemtekniska skäl ej redovisas

INVÅNARE

SKATTEUNDERLAG OCH UTDEBITERING AV SKATT

EKONOMI & PERSONAL
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När vi summerar 2012 år ser vi att det var ett händelserikt år. Vi såg stora förändringar både lokalt 
och regionalt men också nationellt och internationellt. I vår region upplevde vi en varselvåg, något vi 
ser allvarligt på. 
 
Det som är glädjande är att under det gångna året minskade Åmåls befolkning bara med femton 
personer mot prognosen på hundra personer. Nu har Åmål nästan lika stor inflyttning som 
utflyttning. Däremot har vi ett negativt födelsenetto. 
 
Fler positiva saker under förra året: 

 Visionen för Åmåls kommun blev klar under 2012. Fram till 2020 ska vi arbeta för att bli 
Sveriges mest gästvänliga stad. Om detta råder det full parlamentarisk enighet, vilket borgar 
för att vi med stor entusiasm kan införliva visionen. 

 

 Detaljplanen och exploateringsavtalet för Måkeberg och Norra hamnplan vann laga kraft 
under året, vilket är mycket inspirerande. 

 

 Dessutom har arbetet med översiktsplanen till allas stora glädje påbörjats under året. Det är 
extra viktigt att det lyfts fram strategiskt viktiga utvecklingsområden.  
Vi måste ta tillvara på vårt unika läge längs Vänerkusten och föreslå utökad 
landskapsutveckling i strandnära lägen. 

 

 Vi kan även erbjuda åmålsborna ett Trygghetsboende. I samband med budget 2013 i 
november togs beslutet att omvandla fyrtio särskilda boendeplatser på Åmålsgården till 
Trygghetsboende.  

 

 Under året påbörjades arbetet med att implementera mål- och resultatinriktat arbete. När 
detta arbetssätt satt sig i organisationen kommer det bli enklare att följa upp och utvärdera 
politiskt satta mål. Arbetet kommer öka tydligheten mellan vad- och hurfrågor. I korthet 
innebär det att politiken ska koncentrera sig på vad man vill och tjänstemännen på hur man 
ska förverkliga det politiken efterfrågar. 

 
Det som slår hårt mot den kommunala ekonomin är att vi inte får rätt resurser för att möta 
efterfrågan i det kommunala försörjningsstödet. Kommunerna tar ansvaret för effekterna i 
regeringens reformation av A-kassa och bidragssystem. 
 
Till sist vill jag tacka all personal i Åmåls kommun för väl utfört arbete under 2012.  
Det gäller självklart även personalen i vår gemensamma Teknik- och Fritidsnämnd. 
 
 
 
Michael Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
                Åmåls kommun                2010-2014 

 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 
 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 
 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

 
 

VALNÄMNDEN 

 
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

 
KOMMUNREVISION 

 
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Gemensam med Säffle kommun 

 

ÖVERFÖRMYNDARE 

KOMMUNALA BOLAG 
 

ÅKAB – Åmåls Kommunfastigheter AB 

ÅNAB – Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 

MANDATFÖRDELNING I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Socialdemokraterna*  15 
Centerpartiet  7 
Moderaterna  5 
Miljöpartiet*  2 
Folkpartiet  2 
Kristdemokraterna 2 
Vänsterpartiet* 1 
Sverigedemokraterna  1 
 
* Bildar gemensam majoritet 
 
ORDFÖRANDE 
Kommunfullmäktige Gustav Wennberg (S) 
Kommunrevisionen Bengt Hansson (C) 
Kommunstyrelsen Michael Karlsson (S) 
Barn- och utbildning Olof Eriksson (S) 
Bygg- och miljö Birgitta Johansson (S) 
Valnämnd Göran Ekman (S) 
Vård- och omsorg Ewa Arvidsson (S) 
Kommunala bolag Gunnar Kvamme (S) 
Teknik och fritid Säffle-Åmål Roger Carlson (S) 
 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 5 

Ekonomiskt resultat 
 

Årets resultat

20,4

5,6

-6,9

-3,0

10,7

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2012 2011 2010 2009 2008

År

M
k
r

 
 
Det ekonomiska resultat för 2012 uppgick till 21,4 
miljoner kronor (mkr), att jämföra med det 
budgeterade resultatet på 2,5 mkr. Motsvarande 
period under 2011 var resultat 5,6 mkr. 

 

Samhällsekonomisk utveckling 
 
Bedömningen som görs av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) är att läget för Sveriges ekonomi nu 
börjar ljusna. Risken för en djupare recession och 
med den förnyad finansiell oro har minskat. I 
Sverige liksom på andra håll i världen signalerar de 
finansiella marknaderna tillsammans att med olika 
förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare 
tider. Trots dessa och liknande positiva tongångar 
håller SKL ändå i huvudsak fast vid sin tidigare 
bedömning. Det kommer att ta tid innan svensk 
ekonomi fullt ut är på fötter igen och den främsta 
anledningen är en fortsatt knackig utveckling i vår 
omvärld. Även 2013 blir därför för svensk del ett 
relativt svagt år med en BNP-tillväxt på enbart 1,4 
procent. 
Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden 
försvagas ytterligare, men uppgången i 
arbetslösheten blir inte speciellt omfattande.  Trots 
den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden 
fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt 
hygglig takt. I reala termer beräknas 
skatteunderlaget växa med 1,3 procent i år. En 
bidragande orsak till den starka tillväxten är 
ökande pensioner. 
 
Demografisk utveckling 
Befolkningsutvecklingen var negativ under året. 
Befolkningen minskade med 15 personer, från 12 
226 till 12 211 invånare. Flyttnettot uppgick till +58 
personer och födelsenettot till -73 personer. 
 
Arbetsmarknad 
Antalet arbetslösa i Åmål har ökat under den 
senaste 12 månaders perioden. Vid årsskiftet var 
336 personer öppet arbetslösa, jämfört med 315 
personer vid årsskiftet 2011. När det gäller 
kategorin långtidsarbetslösa har dessa minskat till 
67 personer, att jämföra med 91 personer vid 
samma period under 2011. Antalet sökande i 

program med aktivitetsstöd är något lägre, 387 
personer i år, att jämföra med 399 personer under 
2011. 
Den öppna arbetslösheten bland ungdomar har 
också ökat något, 65 ungdomar var öppet 
arbetslösa vid årsskiftet i år, att jämföra med  62 
ungdomar under samma period  2011. 
 
Näringsliv 
Antalet verksamma företag i Åmål uppgick vid 
årsskiftet till 1 259 (372 aktiebolag, 54 handels- och 
kommanditbolag och 689 enskild närings-
verksamhet samt 53 övriga). Under året registre-
rades 44 nya företag . 
 

Resultatanalys 
 
Kommunen bedriver verksamhet i förvaltnings- och 
bolagsform. För att kunna få övergripande eko-
nomisk information om koncernens verksamhet 
och organisation upprättas en sammanställd 
redovisning. 
 
Balanskravet 
Från år 2000 gäller det av riksdagen beslutade 

balanskravet för kommuner och landsting. 

Balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga 

årets kostnader. Vid avstämning om balanskravet 

uppnåtts ska hänsyn tas till vissa 

redovisningsposter. För Åmål blir det justerade 

resultatet enligt balanskravet följande: 

 
Årets resultat enligt resultaträkning 21,4 mkr

Realisationsvinst vid avyttring av fastighet -0,7 mkr

Justerat resultat 20,7 mkr

 
Resultatutvecklingen 
Det ekonomiska resultat för året uppgick till 21,4 
mkr, budgeterat resultat samma period var 
beräknat  till 2,5 mkr. De främsta orsakerna till 
resultatförbättringen återfinns under kommunens 
finansfunktion. Inför året budgeterades det en post 
för eventuellt ökade kostnader för förändring av 
semesterlöneskuld, vilken inte behövde tas i bruk. 
Det finansiella nettoresultatet, skillnaden mellan 
intäkts- och kostnadsränta, blev bättre än 
budgeterat. Utfallet för pensionskostnader blev 
lägre än budgeterat. 
Under året erhölls en engångsintäkt från Fora på ca 
14,8 mkr. Under samma period gjordes en extra 
pensionsavsättning på ca 15 mkr. 
Finansieringens utveckling har, som redovisas 
nedan under rubriken ” Skatteintäkter, fastighets-
avgift och generella statsbidrag”, varit positiv 
under året.  



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 6 

Nettokostnadsandelens utveckling, dvs summan av 
verksamhetens kostnader och intäkter exklusive 
avskrivningar i förhållande till totala skatte- och 
bidragsintäkter inkl finansnetto, är positiv. Årets 
andel uppgår till 94,5 procent, att jämföra med 
föregående år då den uppgick till 95,6 procent.  
En generell tumregel säger att god ekonomisk 
hushållning innebär att kommunens totala 
kostnader, inklusive avskrivningar, är lägre än 98 
procent av de totala intäkterna. Åmåls nyckeltal för 
2012 landar på 96,7 procent (99,1 procent). 
 
Verksamhetens intäkter 
De verksamhetsanknutna intäkterna består till 
största delen av avgifter från barnomsorg, 
äldreomsorg, lokalhyror och interkommunala 
ersättningar. Från och med 2011 hanteras vatten 
och renhållning inom den gemensamma Teknik och 
fritidsnämnden, som administreras och hanteras av 
värdkommunen Säffle. De totala intäkterna inom 
Åmål uppgick under året till 198,8 mkr (196,6 mkr) 
och finansierar ca 24 procent av 
verksamhetskostnaderna (24 procent). I årets 
intäkter återfinns en jämförelsestörande post, 
återbetalning av premier för Avtalsgruppsjuk-
försäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäk-
ringen avseende år 2007 och 2008. Den totala 
återbetalningen för dessa år uppgick till ca 14,8 
mkr. 
  
Verksamhetens kostnader 
De verksamhetsknutna kostnaderna består till 
största delen av personal, köpta tjänster och 
lokaler. De totala kostnaderna, inklusive 
avskrivningar, har minskat med 8,3 mkr, jämfört 
med samma period under 2011, till totalt 818,2 
mkr. Personalkostnader, inklusive pensioner, 
uppgår till 515,9 mkr eller 64,1 procent av 
kommunens kostnader exklusive avskrivningar. 
Personalkostnader har ökat med ca 31,3 mkr 
jämfört med samma period 2011. Främsta orsaken 
till ökningen är den extra pensionsavsättning på ca 
15 mkr som gjordes under året. 
 
Skatteintäkter, fastighetsavgift och generella 
statsbidrag 
Utvecklingen har under 2012, jämfört med 2011, 
varit något positiv. Totala intäkter under 2012 
uppgick till 637,7 mkr, att jämföra med 634 mkr 
under 2011. Respektive intäktspost har förändrats 
enligt följande: 
 
Skatteintäkterna har minskat med 6,8 mkr. 
Inkomstutjämningsbidraget har ökat med 6,9 mkr. 
Kostnadsutjämningsbidraget har ökat med 6,2 mkr. 
LSS-utjämningsbidraget har ökat med 1,2 mkr. 
Regleringsbidrag har minskat med 6,6 mkr. 
 

Strukturbidraget har varit oförändrat. 
Fastighetsavgiften har ökat med 3 mkr. 
Jämfört med budget 2012 har utvecklingen också 
varit positiv. Totalt har de finansiella posterna 
genererat ett resultat som är ca 5,9 mkr bättre än 
vad som budgeterats. 
 
Finansnetto 
Den finansiella nettoresultatet har ökat med 1,6 
mkr, jämfört med 2011. Främsta orsaken är 
minskade finansiella kostnader. Även jämfört med 
budget 2012 har resultatet förbättrats, ca 1,8 mkr. 
 
Årets resultat 
Året avslutades med ett överskott på ca 21,4 mkr, 
vilket kan jämföras med ett ursprungligt 
budgeterat överskott på ca 12,1 mkr. Under året 
har revidering av budget skett vilket utmynnat i en 
ny budget där det beräknade resultatet landade på 
2,5 mkr. Resultatet enligt balanskravet uppgår till 
20,7 mkr. 
 
Det egna kapitalet uppgår till totalt 191,7 mkr 
(170,3 mkr). Ökningen motsvarar periodens 
resultat på 21,4 mkr. 
 

Verksamhetsanalys 
 
Driftsredovisning 
Nämndernas driftsredovisning visar upp ett totalt 
resultat på -5,6 mkr (-2,9 mkr) i jämförelse med 
budget. Budgetavvikelse per nämnd enligt följande 
tabell: 

 
Förvaltning        Belopp i Tkr Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige -86,0
Kommunstyrelsen -1 727,0
Barn- och utbildningsnämnden 680,0
Vård- och omsorgsnämnden -3 611,0
Bygg- och miljönämnden 55,0
Teknik och fritidsnämnden -889,0
Summa: -5 578,0

Mer information kring nämndernas resultat lämnas 
i respektive nämnds verksamhetsberättelse . 
 
Finansförvaltningen 
Årets resultat inom finansförvaltningen visar ett 
underskott på 0,5 mkr. Jämfört med budget är 
detta en förbättring med ca 16,9 mkr. Främsta 
orsaken till det förbättrade resultatet är att det 
inför året budgeterades en post för eventuellt 
ökade kostnader för förändring av 
semesterlöneskuld, vilken inte behövde tas i bruk. 
Därutöver blev utfallet för pensionskostnader lägre 
än budgeterat, samt att nettoresultatet för 
arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg 
blev positivt. 
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Finansiell analys 
 
Anläggningstillgångar 
Värdet på de materiella anläggningstillgångarna 
har under året minskat med 0,3 mkr och uppgick 
vid årsskiftet till 184,6 mkr (184,9 mkr). Under året 
har nyinvesteringar skett för 16,3 mkr, det har 
försålts tillgångar till ett bokfört värde av 2,9 mkr 
och avskrivningar har gjorts till ett belopp av 13,7 
mkr.  
 
Fordringar 
Våra fordringar har under året ökat med 24,1 mkr 
och uppgick vid årsskiftet till 82,0 mkr (57,9 mkr). 
Orsaken till ökningen är främst ökade 
skattefordringar samt aktivering av pågående 
driftsprojekt. 
 
Likvida medel 
Våra likvida medel har under året ökat med 24,5 
mkr och uppgick vid årsskiftet till 72,2 mkr.  
 
Avsättningar 
Under året har avsättningarna totalt minskat med 
2,4 mkr och uppgick vid årsskiftet till 33,8 mkr 
(36,2 mkr). Avsättningar till pensioner uppgick till 
10,5 mkr (12,5 mkr). Avsättningar för regresskrav 
som ställts mot kommunen avseende skador som 
uppkom i samband med översvämningar under 
2009 och 2010, uppgick till 8,2 mkr (8,2 mkr). 
Avsättning som avser våra framtida kostnader för 
hanteringen av sluttäckningen av deponin i Östby, 
uppgick till 15,1 mkr (15,5 mkr). 
 
Låneskuld 
Kommunens låneskuld till kreditgivare har under 
året minskat och uppgick vid årsskiftet till 68 mkr 
(70 mkr).  
 
Soliditet 
Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 46 procent (46 
procent). Om pensionsskulden, som ligger utanför 
balansräkningen, inberäknas hamnar soliditeten på 
– 38 procent (- 52 procent). 
 
Pensionsskuld 
Pensionsskulden, den del som ligger som en 
ansvarsförbindelse, har under året minskat och 
uppgår nu till 352,1 mkr (365,1 mkr). Orsaken till 
minskningen är den extra avsättning som gjordes 
under året. 
 
 
Investeringar 
Under året har bruttoinvesteringar slutförts till ett 
belopp av totalt 16,3 mkr (14,6 mkr).  

 

God ekonomisk hushållning 
 
För att främja en utveckling med god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål 
för både ekonomi och verksamhet. 
 
Finansiella mål 
1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 
98,5% av totala intäkter. 
 
Resultat: Ja, kommunens nettokostnad uppgick till 
96,7%  
 
2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå 
som minst resulterar i att det egna kapitalet 
inflationssäkras. 
 
Resultat: Ja, för att uppnå inflationssäkring ska 
resultatet minst uppgå till 1,5 mkr (inflation 0,9%) 
 
3. Investeringar ska finansieras med egna medel. 
Undantag får ske för investeringar som sker inom 
taxekollektivet, dessa får finansieras med hjälp av 
externa lån. 
 
Resultat: Ja, samtliga investeringar är finansierade 
med egna medel. 
 
4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 mkr per 
år. 
 
Resultat: Ja, låneskulden har amorterats med 2 
mkr. 
 
5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala 
tillgångar, ska lägst uppgå till 60%. 
 
Resultat: Nej, soliditeten uppgick till 46%. 
 
6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som t ex 
pensioner och avslutning av deponi, ska planeras 
och hanteras inom driftsbudget. 
 
Resultat: Ja, avsättningar görs för nyintjänade 
pensioner. Inlösning av delar av pensionsskuld har 
genomfört under året med ca 15 mkr. 
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Verksamhetsmål 
 
Målstyrningens struktur är i dagsläget uppdelad i 
inriktningsmål samt prestations- och utvecklings-
mål. Inriktningsmål är ett styrande och över-
gripande mål som antagits av kommunfullmäktige: 
 
”Vi ska bli fler”, med följande strategiska mål: 
 
En framtidskommun med ljuvlig boendemiljö och 
möjligheternas startpunkt. 
 
Delaktiga och engagerade medarbetare. 
 
En långsiktig och kvalitativ ekonomisk hushållning 
 
En expansiv tillväxtkommun där det är nära till 
arbete, fritidsaktiviteter och upplevelser. 
 
Dessa strategiska mål formuleras i 18 st 
framgångsfaktorer.  
 
Prestations- och utvecklingsmål bryter ned 
inriktningsmålen på en mer praktisk och verksam-
hetsnära nivå. 
 
Uppföljning av dessa mål redovisas under 
respektive nämnds förvaltningsberättelse.  
 
Under år 2012 har det genomförts ett 
visionsarbete som kommer att utmynna i en ny 
målstruktur. 

 
Risk- och känslighetsanalys 

 
Riskanalys 
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för 
intern kontroll. Utifrån internkontrollplanen 
genomför nämnderna varje år intern kontroll inom 
sina respektive verksamhetsområden. 
En god riskkännedom och kontrollmiljö säkrar en 
effektiv förvaltning och minimerar risken för 
allvarliga fel. COSO är en internationell modell och 
definition av intern kontroll. Det är en process där 
organisationens styrelse, ledning och annan 
personal skaffar sig rimlig säkerhet om att 
organisationens mål uppnås på följande områden: 
 

 Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivi-
tet 

 Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 
 
Detta innebär sammantaget att verksamhets-
ansvariga ska bedöma verksamhetens risker, 
värdera verksamhetens kultur och medvetenhet, 
vidta kontrollåtgärder, säkra att resurser används 

enlighet med tagna beslut, arbeta med 
kommunikation liksom övervaka och följa upp. 
Inom kommunens nämnd eller styrelse ansvarar 
förvaltningschef för konkreta regler och 
anvisningar. 
 
Känslighetsanalys 
Kommunens resultat påverkas av ett antal 
faktorer. En känslighetsanalys visar hur en 
förändring i ett antal parametrar genererar 
följande approximativa påföljd: 
 
Händelse/Förändring Kostnad/intäkt 
Löneökning 1%  4,8 Mkr 
Inflation 1%  1,4 Mkr 
Skattesats 10 öre 2,0 Mkr 
Invånare 100 personer 4,7 Mkr 
 

Framtid 
 
Arbetet med att kostnadsanpassa Åmåls kommuns 
organisation kommer att fortsätta. För att vi ska 
kunna nå långsiktiga ekonomiska mål i den anda 
som begreppet god ekonomisk hushållning 
förespeglar, kommer det dels krävas ett effektivare 
nyttjande av våra resurser och dels att vi tar ett 
större grepp vad avser strukturella förändringar. 
 
Under 2013 fortsätter arbetet med 
implementering av kommunens nya vision.  En del i 
detta arbete kommer resultera i att kommunens 
mål- och resultatorienterade arbetssätt vävs 
samman med visionsarbetet.  
 
Kommunfullmäktige har 2013-02-27 beslutat om 
en försäljning av ÅNABs (fastighetsbolaget Åmål-
Nygård AB) fastighet till extern part för en 
köpeskilling av 17 Mkr. En försäljning av 
fastigheten innebär för bolagets del en 
realisationsförlust på ca -34,5 Mkr under år 2013, 
inklusive de åtgärder som är förknippade med 
genomförandet av en försäljning.  
För att täcka realisationsförlusten som uppstår vid 
avyttring av fastigheten enligt ovan, har 
kommunfullmäktige beslutat 2013-02-27 om ett 
villkorat aktieägartillskott till bolaget på 34,5 Mkr. 
Aktieägartillskottet innebär att bolagets egna 
kapital hålls intakt i förhållande till den 
balansräkning som redovisas i 2012 års års-
redovisning. Styrelsen bedömer att nyss nämnda 
kapitaltillskott innebär att det inte föreligger någon 
osäkerhet kring bolagets fortsatta drift.   
 
För Åmåls kommun kommer nämnda försäljning 
resultera i att det lämnade aktieägartillskottet på 
34,5 Mkr kommer att skrivas ner med samma 
belopp och därmed belasta resultatet för år 2013. 
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Belopp i tkr BOKSLUT BUDGET BOKSLUT BUDGET

2012 2012 2011 AVVIKELSE

Verksamhetens intäkter Not 1 198 847 205 025 196 640 -6 178

Verksamhetens kostnader Not 2 -804 492 -821 575 -804 334 17 083

Avskrivningar Not 3 -13 731 -14 155 -22 224 424

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -619 376 -630 705 -629 918 11 329

Skatteintäkter Not 4 439 248 447 693 446 041 -8 445

Statliga utjämningsbidrag Not 5 198 464 184 213 188 015 14 251

Finansiella intäkter Not 6 4 930 3 665 4 589 1 265

Finansiella kostnader Not 7 -1 853 -2 400 -3 101 547

RESULTAT FÖRE 

EXTRAORDINÄRA POSTER 21 413 2 466 5 626 18 947

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

ÅRETS RESULTAT Not 24 21 413 2 466 5 626 18 947

ANSVARSOMRÅDE INTÄKTER KOSTNADER BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE

Kommunfullmäktige -1 177 3 053 1 876 1 790 -86

Kommunstyrelse -106 170 204 013 97 843 96 121 -1 722

Bygg- o Miljönämnd 0 95 95 150 55

Barn- o Utbildningsnämnd -66 951 298 618 231 667 232 347 680

Säffle-Åmål Teknik- o Fritidsnämnd -10 354 43 115 32 761 31 872 -889

Vård- o Omsorgsnämnd -38 696 293 315 254 619 251 009 -3 610

Finansförvaltning -172 547 173 062 515 17 416 16 901

VERKSAMHETENS -395 895 1 015 271 619 376 630 705 11 329

NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter -439 248 0 -439 248 -447 693 -8 445

Statliga utjämningsbidrag -198 464 0 -198 464 -184 213 14 251

Finansiella intäkter -4 929 0 -4 930 -3 665 1 265

Finansiella kostnader 0 1 853 1 853 2 400 547

ÅRETS RESULTAT -1 038 536 1 017 124 -21 413 -2 466 18 947

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
DRIFTREDOVISNING 

 
 

 



BALANSRÄKNING  

 10 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2012 2011

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 164 134 164 620

Maskiner och inventarier Not 9 20 505 20 322

Finansiella anläggningstillgångar Not 10 79 892 82 282

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 264 531 267 224

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och Lager Not 11 3 3

Fordringar Not 12 81 974 57 875

Kassa och Bank Not 13 72 206 47 681

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 154 183 105 559

SUMMA TILLGÅNGAR 418 714 372 783

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 170 254 248 305

Nedskrivningar/Avsättningar -83 678

Årets resultat 21 413 5 626

EGET KAPITAL Not 14 191 667 170 253

AVSÄTTNINGAR Not 15 33 778 36 161

SKULDER

Långfristiga skulder Not 16 68 000 70 000

Kortfristiga skulder Not 17 125 269 96 369

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR & SKULDER 418 714 372 783

ANSVARSFÖRBINDELSER 

* Borgensåtagande Not 18 822 923 518 492

* Pensionsförpliktelser Not 19 352 098 365 140

* Förvaltade fonder 4 159 4 176

* Överskottsfond KPA 599 0

* Outnyttjad kontokredit 50 000 50 000
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LÖPANDE VERKSAMHET 2012 2011

Verksamhetens intäkter 198 847 196 640

Verksamhetens kostnader -804 492 -804 334

Justering för avsättning pensionsskuld Not 20 -2 383 12 752

Övriga justeringsposter Not 21 -706 3 093

Verksamhetens nettokostnader -608 734 -591 849

Skatteintäkt, fastighetsavgift och statliga utjämningsbidrag 637 712 634 056

Finansiella intäkter 4 930 4 589

Finansiella kostnader -1 853 -3 101

Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 32 055 43 695

Rörelsekapitalets förändring

Ökning(-) / Minskning (+) av förråd 0 0

Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar -24 100 -10 761

Minskning(-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder 28 900 -18 801

Förändring av rörelsekapital 4 800 -29 562

Verksamhetsnetto 36 855 14 133

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringar -16 589 -14 722

Investeringsbidrag 250 101

Anslutningsavgifter 0 0

Försäljning av anläggningstillgångar Not 22 3 619 9 459

Förvärv av anläggningstillgångar Not 23 0 -312

Investeringsnetto -12 720 -5 474

FINANSIERING

Utlåning

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga fordringar 2 390 3 995

Upplåning

Nyupptagna lån 0 0

Amortering och inlösen av lån -2 000 0

Finansieringsnetto 390 3 995

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 24 525 12 654

Likvida medel vid årets början 47 681 35 027

Likvida medel vid årets slut 72 206 47 681

24 525 12 654
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KOMMUNSTYRELSE BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE

Kommunstyrelsen 345 1 800 1 455

Ekonomienhet 0 200 200

IT-enhet 632 600 -32

Räddningsenhet 557 900 343

PIN-enhet 86 50 -36

Kultur- & Turismenhet 724 406 -318

ÅKAB FÖRVALTADE FASTIGHETER 2 622 1 220 -1 402

AME 304 310 6

Vuxenutbildningen 52 100 48

Summa 5 322 5 586 264

BARN- o UTBILDNINGSNÄMND

Enheten Grundskola gemensamt 846 825 -21

Enheten Förskola 0 150 150

Enheten Gymnasium 429 475 46

Summa 1 275 1 450 175

SÄFFLE-ÅMÅL TEKNIK- o FRITIDSNÄMND

Park och idrott 1 957 2 195 238

Gator och förråd 807 3 650 2 843

Vatten och avloppshantering 5 804 12 550 6 746

Summa 8 568 18 395 9 827

VÅRD- o OMSORGSNÄMND

Vård- & omsorgsförvaltning 300 300 0

Hemvård 829 850 21

Solsäter 103 105 2

Åmålsgården 71 75 4

Ekbacken A-D 38 41 3

Illern 47 53 6

Adolfsberg 36 36 0

Summa 1 424 1 460 36

TOTAL BRUTTOREDOVISNING 16 589 26 891 10 302

Investeringsbidrag -250

TOTAL NETTOINVESTERING 16 339

Försäljning fastigheter -3 619

TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING 2012 12 720
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Not 1a Not 8
Verksamhetens externa intäkter 2012 2011 Mark, byggnader och tekniska anl. 2012 2011
Försäljningsmedel 2 569 2 557 IB 164 620 240 562
Taxor och avgifter 31 768 51 251 Årets investeringar 10 429 12 216
Hyror och arrenden 33 593 39 711 175 049 252 778
Bidrag 69 777 57 588 Tillkommande poster:
Fsg verksamhet och entreprenad 45 552 45 570 Anskaffning fastigheter 0 312
Övriga intäkter 741 -37 Avgående poster:
Delsumma 184 000 196 640 Bokfört värde sålda fastigheter -2 913 -6 492
Not 1b Jämförelsestörande post: Avskrivningar -8 002 -14 278
Återbetalning premier FORA 14 847 0 Nedskrivningar 0 -67 700
Summa 198 847 196 640 Utgående balans 164 134 164 620

Specifikation fastigheter:
Not 2 Markreserv 11 593 11 908
Verksamhetens externa kostnader 2012 2011 Verksamhetsfastigheter 8 698 9 267
Personalkostnader 515 902 484 558 Fastigheter för affärsverksamhet 78 033 73 853
Material 23 228 23 951 Publika fastigheter 57 018 58 550
Hyror 62 950 57 912 Fastigheter för annan verksamhet 8 792 11 042
Köpta tjänster 157 256 190 364 Summa 164 134 164 620

Bidrag 32 957 34 333
Övriga kostnader 12 199 13 216 Not 9
Summa 804 492 804 334 Maskiner, inventarier 2012 2011

IB 20 321 32 445
Not 3 Anskaffning 5 913 2 405
Avskrivningar 2012 2011 Försäljning 0 -6 061
Mark, byggnader och tekniska anl. 8 001 14 278 Summa 26 234 28 789
Inventarier 5 730 7 946 Avgående poster:
Summa 13 731 22 224 Avskrivning -5 729 -7 946

Nedskrivning 0 -522
Not 4 Utgående balans 20 505 20 321
Skatteintäkter 2012 2011 Specifikation inventarier:
Preliminärt erhållen kommunalskatt 433 657 435 302 Maskiner o Inventarier 15 243 15 349
Slutavräkning kommunalskatt 5 591 10 740 Bilar och andra transportmedel 4 344 4 591
Summa 439 248 446 042 Konst 252 320

Övrigt 666 61
Not 5 Summa 20 505 20 321
Statliga utjämningsbidrag 2012 2011
Inkomstutjämningsbidrag 128 766 121 896 Not 10
Strukturbidrag 3 612 3 645 Finansiella anläggningstillgångar 2012 2011
Regleringsbidrag 6 004 12 604 Aktier, värdepapper och andelar 37 680 37 140
Kostnadsutjämningsbidrag 19 269 13 238 Långfristiga fordringar 1 274 1 274
Utjämningsbidrag LSS 17 664 16 512 Långfristig fordran koncernföretag 40 938 43 868
Fastighetsavgift 23 149 20 121 Summa 79 892 82 282
Summa 198 464 188 016

Not 11 2012 2011
Not 6 Förråd och lager 3 3
Finansiella intäkter 2012 2011 Summa 3 3
Ränteintäkter 2 179 1 939
Utdelning på aktier och andelar 73 0 Not 12
Övriga finansiella intäkter 2 678 2 650 Fordringar varav kundfordringar 2012 2011
Summa 4 930 4 589 Diverse avgifter 12 868 13 448

Äldreomsorgsavgifter 2 937 2 890
Not 7 Barnomsorgsavgifter 240 206
Finansiella kostnader 2012 2011 Abonnentavgifter 3 15
Räntekostnader 1 668 1 917 Hyresavgifter 91 79
Ränta på pensionsavsättning 185 1 035 Övriga avgifter 0 11
Övriga finansiella kostnader 0 149 Delsumma 16 139 16 649
Summa 1 853 3 101

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



NOTER  

 14 

Not 12 forts. Not 18
Förutbetalda kostnader och 2012 2011 Borgensförbindelser 2012 2011
upplupna intäkter ÅKAB 465 000 465 000
Div kortfristiga fordringar 643 105 */ Kommuninvest 306 873 0
Fordringar hos staten 9 583 8 816 ÅNAB 47 560 49 880
Förutbet kostnader och uppl intäkter 52 578 27 760 Ånimskogs Bygdegårdsförening 1 913 1 934
Revers Säffle kommun 3 031 4 546 Fengersfors Folkets hus 1 254 1 321
Delsumma 65 835 41 227 SBAB 156 190
Summa 81 974 57 876 Åmåls Tennisklubb 102 102

Statens Bostadskreditnämnd 65 65
Not 13 Summa 822 923 518 492
Kassa och bank 2012 2011 */ se spec nedan
Kassa 18 23
Bank 72 188 47 659 Not 19
Summa 72 206 47 682 Pensionsförpliktelser  2012 2011

Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 352 098 365 140
Not 14 Summa 352 098 365 140
Eget Kapital 2012 2011 Aktualiseringsgrad

IB 170 254 248 305
Årets resultat 21 413 5 626 Not 20
Nedskrivning Anläggningstillg 0 -68 222 Justering avsättning pensioner 2012 2011
Avsättning Deponin 0 -15 455 Pensionsavsättning 1 874 4 257
Summa 191 667 170 254 Ränteuppräkning pensionsskuld   148 302

Deponi Östby 361
Not 15 Regresskrav 0 8 193
Avsättningar 2012 2011 Summa 2 383 12 752
Avsättningar pensioner 8 443 10 070
Avsättning löneskatt 2 048 2 443 Not 21
Avsättning Regresskrav 8 193 8 193 Övriga justeringsposter 2012 2011
Avsättning Deponin 15 094 15 455 Fastighetsförsäljning Reavinst(-) -706 3 093
Summa 33 778 36 161 Summa -706 3 093

Not 16 Not 22 2012 2011
Långfristiga skulder 2012 2011 Försäljning anläggningstillgångar 3 619 9 459
Lån i kreditinstitut 68 000 70 000 Summa 3 619 9 459
Summa 68 000 70 000

Not 23
Not 17 Förvärv anläggningstillgångar 2012 2011
Kortfristiga skulder 2012 2011 Summa 0 312
Leverantörsskulder 42 670 44 520
Moms och särskilda punktskatter -1 110 -872 Not 24
Skulder till staten 19 800 0 Årets resultat 2012 2011
Övriga kortfristiga skulder 85 225 Årets resultat enligt resultaträkning 21 413 5 626
Upplupna löner 4 397 5 324 Avgår realisationsvinst(-)/förlust(+) -706 3 093
Upplupna semesterlöner och soc avg 28 199 26 803 Resultat enligt balanskravet 20 707 8 719
Förutbetalda hyresintäkter 30 708
Upplupen pensionskostn. Ind. del 18 560 17 943
Övriga interimsskulder 12 638 1 719
Summa 125 269 96 370

*/ spec not 18 Borgensförbindelse Kommuninvest

Åmåls kommun har i Februari 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 

framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 20121231 var medlemmar i Kommuniunvest ekonomisk förening har ingått likalydande

borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening  har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-

kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive insatskapital i Kommunvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åmåls kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012?12?31 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 306 873 263 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 313 086 342 kronor.
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Den statistik och de bearbetningar som redovisas 
avser förhållandet per den 31 december 2012. 
Definitionerna baseras på SKL:s rekommendationer 
för personalstatistik och är framtagna i samråd 
med Dals Ed, Mellerud och Färgelanda kommuner. 
För jämförelse anges föregående års siffror inom 
parantes. 
 
Antalet anställda var den 31 december 1.141 st       
(1.126), varav 936 kvinnor och 205 män (925 resp 
201). Redovisat i procent ger det en könsfördelning 
på 82,0% kvinnor och 18,0% män (82,1 resp 17,9). 
 
Antalet årsarbetare vid samma tidpunkt var 1.007 
årsarbetare (986). I princip hela nettoökningen av 
anställda och årsarbetare är visstidsanställningar 
på  Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
Totalt i kommunen arbetade 54,7% heltid och 
45,3% deltid, dvs. en liten förbättring jämfört med 
föregående år (53,2% resp 46,8%). Bland kvinnorna 
var det 47,9% som arbetade heltid och resterande 
52,1% deltid. Bland männen arbetade 85,9% heltid 
och 14,1% deltid. Endast en marginell förbättring 
av antalet heltider för kvinnor utan förbättringen 
beror huvudsakligen på att fler män arbetar heltid 
än föregående år.  
 
Medelsysselsättningsgraden i kommunen för alla 
anställda var 88,2% (87,6%). Bland kvinnor var den 
86,5% och bland män 96,1% (86,4% resp 92,8%). 
Även detta nyckeltal indikerar att ökningen 
huvudsakligen beror på fler heltider till män. För 
bättre jämförelse med övriga nyckeltal så anges 
även medelsysselsättningsgraden per den 31 
december istället för ett genomsnitt under året 
som skett tidigare. 
 
Medellönen i kommunen, baserad på de anställdas 
heltidslöner i december 2012, är 24.557 kr/månad 
(23.853). Medellönen för kvinnor är 24.081  
kr/månad och för män 26.730 kr/månad (23.434 
resp 25.780). Kvinnors lön i förhållande till 
männens lön är 90,1% (90,9).  
 
Medelåldern totalt för kommunens anställda var 
48,4 år (48,4). Högst medelålder återfinns hos 
Barn- och utbildningsförvaltningen och lägst 
medelålder hos Vård- och omsorgsförvaltningen. 
För bättre jämförelse med övriga nyckeltal så 
anges även medelålder per den 31 december 
istället för ett genomsnitt under året som skett 
tidigare. 
 
 
 
 

Visserligen visar ålderstrukturen i kommunen på 
stora pensionsavgångar den kommande tioårs-
perioden men inte så stora som det varit de 
senaste åren. Under 2013-2022 kommer 297 (293) 
tillsvidareanställda att fylla 65 år, vilket i snitt ger 
ca 30 anställda per år.  
 
Den närmaste femårsperioden kommer 149 
tillsvidareanställda att fylla 65 år, vilket i snitt ger 
ca 30 anställda per år. Under perioden 2006-2010 
slutade 226 personer, dvs. ca 45 anställda per år. 
Enligt gällande lagstiftning kan dock anställda välja 
att gå i pension i åldersintervallet 61-67 år. 
 
Det bör dock påpekas att inom vissa yrken och 
yrkeskategorier kommer det med all sannolikhet 
att bli stora problem med rekryteringen, speciellt 
med tanke på att konkurrenssitiuationen kommer 
att förvärras inom vissa yrkesområden.  
 
De kommande 10 åren kommer flest 
pensionsavgångar att ske inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Flest pensionsavgångar 
procentuellt sett är inom integration- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
Nedanstående visas de obligatoriska sjukfrån-
varotalen för Åmåls kommun år 2012. 
 
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd 
ordinarie arbetstid 5,9% (5,0%). 
 
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar 
eller mer) i förhållande till total sjukfrånvarotid är 
44,4% (38,2%). 
 
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till 
sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor är 
6,5% (5,5%). 
 
Summa sjukfrånvarotid för män i förhållande till 
sammanlagd ordinarie arbetstid för män är 3,4% 
(2,7%). 
 
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller 
yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre är 5,1% 
(3,2%). 
 
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i 
förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 30-49 år är 5,7% (5,6%). 
 
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller 
äldre i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre är 6,3% 
(4,9%). 
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Bokslut Drift Investering

Budget 96 121 5 586

Redovisat 97 843 5 322

Avvikelse -1 722 264

Uppdrag 

 
Kommunstyrelsen leder och samordnar 
kommunens verksamheter och har uppsikt över 
nämndernas arbete och den verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har 
ett övergripande ansvar för den ekonomiska 
förvaltningen samt beredning av ärenden till 
kommunfullmäktige och ansvarar också för att 
verkställa kommunfullmäktiges beslut.  
 
Till kommunstyrelsen hör två förvaltningar; 
Kommunstyrelseförvaltningen samt Integrations- 
och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Kommunstyrelseförvaltningen har den över-
gripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen 
och effektuera dess beslut.  
 
Kanslienheten handlägger hela ärendekedjan för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
Ekonomienheten ansvarar för samordning och 
utveckling av processer som säkerställer en god 
ekonomi i enlighet med kommunens målsättning. 
 
Personalenhetens roll är att ge strategiskt, 
konsultativt och operativt stöd inom 
personalområdet till samtliga förvaltningar. 
 
It-enheten ansvarar för drift och service av it-miljön 
till alla kommunala förvaltningar avseende bland 
annat verksamheternas kommunikation med 
medborgare/kund och media. 
 
PIN-enheten ansvarar för plan-, bygg-, 
infrastruktur- och näringslivsfrågor i kommunens 
regi. 
 
Kultur- och turismenheten ansvarar för frågor inom 
kultur och turism med ett särskilt fokus på 
utveckling av kulturturism. 
 
Miljöenheten ansvarar för myndighetsutövning 
inom miljö- och livsmedelsområdet (bygg- och 
miljönämndens ansvarsområde) samt har ett 
operativt ansvar för kommunens miljöstrategiska 
arbete. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen består vidare av en 
ledningsenhet med information och utredning som  

 

 
 
främsta arbetsområden, en administrativ enhet där 

folkhälsoarbetet sorterar under, räddnings-   

tjänsten, en kostenhet liksom bemanningsenhet. 
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
ska vara stödjande för tillväxt inom näringslivet, 
samordning av internationellt arbete och EU-frågor 
samt arbeta för utveckling av en arbetsmarknad för 
alla.  

Året som gått 

 
Under år 2012 har Åmåls kommuns visionsarbete 
avslutats genom att Vision 2020 fastställts av 
kommunfullmäktige i oktober månad. Därefter har 
arbete påbörjats med att implementera mål- och 
resultatinriktat arbete inom verksamheten.  
 
Gällande kommunstyrelsens organisation har 
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
utvecklats under året med utökade 
verksamhetsområden, exempelvis vad gäller en 
utökad mottagning av ensamkommande 
ungdomar.  
 
Vidare har detaljplanen och exploate-ringsavtalet 
för området Måkeberg antagits av 
kommunfullmäktige, vilket innebär att byggstart 
kan påbörjas.  
 
Inom det miljöstrategiska området har arbete med 
energieffektiviseringsåtgärder inom ramen för 
Energimyndighetens stöd prioriterats. 
 
Det politiska arbetet har tydliggjorts genom en 
omfattande revidering av kommunfull-mäktiges 
arbetsordning och reglemente för nämnderna, där 
bestämmelserna nu ryms i ett samlat dokument. 
Vidare har specifika revideringar av dokument 
skett exempelvis vad gäller Åmåls kommuns 
kostpolicy samt alkohol- och drogpolicy.  
 
Ekonomi 
Årets nettoresultat visar ett underskott med -1 722 
tkr jämfört med budget. De största avvikelserna 
finns inom AME- enheten (1 321tkr) och dess 
ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Inom 
personalenheten (-1 098tkr) avser avvikelsen bl a 
på ändrade förutsättningar vid delfinansiering av 
gemensamt personalsystem samt underbudge-
terade  personalkostnader .  
I Kultur- o turismenheten (-977tkr) finns  
avvikelserna främst inom Örnäs camping samt 
biblioteksverksamheten vilka underbudgeterats 
under verksamhetsåret. 
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Förvaltningens nyckeltal  2012 2011
Åmål Åmål

Försörjningsstöd utfall 9 343 10 558
Antal öppet arbetslösa och sökande i prog med akt.stöd dec 2012723 714
 - varav utrikesfödda 156 126
 - varav ungdomar 18 - 24 år 235 218

Bokslut Drift Investering

Budget 23 069 410

Redovisat 23 218 356

Avvikelse -149 54

 

Uppdrag 
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
består av enheterna; utveckling, arbete och 
försörjning samt vuxnas lärande. Under 2013 
kommer förvaltningen att utökas med ytterligare 
en enhet, ensamkommande flyktingbarn. 
 

Året som gått 
Verksamhetsmål 
Med utgångspunkt från inriktningsmålet ”vi ska bli 
fler” har förvaltningen arbetat efter tre vägledande 
strategiska mål: 
- Att minska arbetslösheten 
- Att fler människor slussas ut i egen försörjning 
- Att kostnaderna för försörjningsstöd skall 

minska 
Utöver de strategiska målen har ett flertal 
prestations- och utvecklingsmål antagits. 
 
Under 2012 har förvaltningen fokuserat på att :  
1. Vidareutveckla samverkan mellan enheterna. 

Syftet är att fler individer ska slussas ut till 
egen försörjning samt att kostnaden för 
kommunens försörjningsstöd ska minska.   

2. Vidareutveckla kommunens fordonshan-
tering, både ekonomiskt och administrativt.  

3. Vidareutveckla mottagandet av ensam-
kommande flykting ungdomar, detta för att 
leva upp till socialstyrelsens krav. Arbete 
påbörjades under hösten 2012. 
 

Utvecklingsenheten 
Enheten samordnar kommunens internationella 
arbete, inklusive driften av kommunens Europa 
Direkt kontor. Enheten tillhandahåller expertis och 
rapportstöd till beviljade eu-projekt i kommunen. 
Genom ”Samverket” förebyggs ensamhet och 
isolering genom frivillighetensinsatser. Under år 
2012 har bland annat följande prestationsmål 
funnits: 
- Att uppnå och behålla 400 frivilliga. Vid 

årsskiftet fanns 410 frivillighetsarbetare på 
samverket. 

- Utöka ungdomars medverkan i det 
internationella arbetet/minst 15 ungdomar 
skall åka ut/ komma hit som volontär eller i 
utbyten med andra länder. Under 2012 har 64 
ungdomar deltagit i volontärtjänst eller 
ungdomsutbyte. 

 
Enheten för arbete och försörjning 
Under enheten återfinns arbetsmarknads- 
åtgärder, flyktingssamordning, (inklusive mottag-
ande av ensamkommande ungdomar), försörj-
ningsstöd, konsument- och skuldrådgivning samt 
hantering av kommunens fordons. Vid enheten 
finns även projekt för arbetslösa, tex sociala 
företag och arena ungdom. Bland enhetens 
prestationsmål kan följande nämnas: 
- Fler skall gå vidare till egen försörjning/Minst 

30 % av de inskrivna på arbetsmarknads-
enheten under 2012 skall gå vidare till egen 
försörjning. Under 2012 fanns 239 personer 
inskrivna på arbetsmarknadsenheten, av dessa 
har 90 stycken gått vidare till studier/arbete 
(37%). 

- Att sociala företag tar över verksamhet från 
arbetsmarknadsenheten. Arbetet fortgår men 
målet har ännu ej uppnåtts. 

 
Enheten för vuxnas lärande 
Enheten ger stöd för vuxnas lärande. Detta stöd 
ges på grundläggande och gymnasial nivå, på 
särvux, SFI, uppdragsutbildning samt vid högskolan 
på hemmaplan. Ambitionen under år 2012 har 
varit att ge fler möjligheter till flexibla studier som 
leder till vidare studier/arbete. Ett mål som styrt 
enheten under 2012 är: 
- 30 personer fler studerar vid vuxen-

utbildningen. Under 2012 har 35 personer fler 
än föregående år studerat vid vuxen-
utbildningen.  

 

Ekonomi/Ekonomiska nyckeltal 
I den ekonomiska prognosen har ett prognostiserat 
överskott om 100 tkr beräknats. Den redovisade 
nettokostnaden 2012 visar en avvikelse med -149 
tkr. I underskottet ingår en kostnad till Samord-
ningsförbundet Norra Dalsland på 306 tkr. 
Verksamheten försörjningsstöd visar ett utfall på -
1 321 tkr medan vuxenutbildningen visar ett utfall 
på 1 210 tkr.  
De ekonomiska nyckeltalen är hämtade från 
kommunens redovisningssystem och från 
arbetsförmedlingens månadsstatistik. 
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Nyckeltal 2012 2011 2010 2009

Åmål Åmål Åmål Åmål

Nettokostnad kronor per invånare och år 110 99 115 125

Intäkter/avgifter i procent av kostnader 51 56 49 44

(exkl. statsbidag, kalkning och strategiskt miljöarbete)

Driftredovisning Drift Investering

Budget 150 0

Redovisat 95 0

Avvikelse 55 0

Uppdraget 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens upp-
gifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
inom plan- och byggnadsområdet. 
Nämnden handlägger också därmed samman-
hängande ärenden rörande exempelvis naturvård 
och kulturmiljövård. 
Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt 
ett stort antal lagstiftningar t.ex.; miljöbalken, plan 
och bygglagen och livsmedelslagen. Nämndens 
personal utgör också kommunens expert-
kompetens för frågor inom nämndens 
ansvarsområde 
 
Året som gått 
Inför 2012 utarbetades en tillsyns/verksamhets-
plan med tillhörande behovsutredning. 
Nämndens och miljöenhetens enhetsmål samt 
verksamhets-/tillsynsplan har följts upp halvårs- 
och helårsvis. Nämnden har under året även 
genomfört en uppföljning och utvärdering av 
enhetsmålen för perioden 2010-2012.  Avseende 
nämndens och miljöenhetens enhetsmål så 
konstateras att de mål som speglar nämndens/ 
enhetens servicenivå och kvalitet redovisar en nivå 
som får bedömas som god och en positiv trend. För 
en utförligare genomgång av treårsuppföljningen 
/utvärderingen hänvisas till nämndens/ 
miljöenhetens rapport.  
 
Avseende nämndens/miljöenhetens arbete under 
2012 så konstateras att delar av verksamhets-
/tillsynsplanen inte kunnat efterlevas som 
planerat. Detta beror till stor del på en betydande 
personalomsättning inom livsmedelsområdet vilket 
medfört ett resursbortfall under delar av året samt 
på grund av oförutsedda och resurskrävande 
händelser under året (bl.a. brand i Edsleskogs 
avloppsreningsverk, två större vindkrafts-
etableringar samt merarbete avseende enskilda 
avlopp).  
För följande arbetsområden bedöms utfört arbete 
skett i enlighet med planen: 

 Avfallshantering, enskilda avlopp, It, kvalitets- 
och miljöledning, miljöskydd samt miljö-
övervakning. 

 
Följande arbetsområden bedöms endast delvis ha 
utförts enligt planen: 

 Livsmedel (begränsad avvikelse), kemiska 
produkter (mindre avvikelse), hälsoskydd (tydlig 
avvikelse), förorenad mark (tydlig avvikelse) 
samt samhällsplanering och strategiskt miljö- 
och energiarbete (tydlig avvikelse) 

 
Inom miljöskyddsområdet har nämnden medverkat 
i projekten; effektiv näring (riksprojekt) och 
REACH-tillsyn (riksprojekt) samt den 
länsgemensamma informationskampanjen; biltvätt 
på gatan.  Tillsyn och hantering av inkommande 
ärenden har skett enligt plan. Branden i Edsleskogs 
reningsverk och två större vindkraftsetableringar 
har hanterats och varit mycket resurskrävande. 
Inom livsmedelsområdet har personalomsättning 
medfört att andra arbetsområden fått prioriteras 
ned för att förstärka resurserna inom 
livsmedelskontrollen. Kontroll har bedrivits för 
merparten av objekten enligt plan och 
inkommande ärenden har hanterats.  
Arbetet med tillsyn och prövning avseende 
enskilda avlopp har varit resurskrävande då en stor 
mängd ärenden genererats till följd av tidigare års 
tillsyn. Detta har bl.a. medfört att 93 st. 
ansökningar om nyanläggning av enskilda avlopp 
hanterats under året. 
Upphandling och uppföljning av kalkningsinsatser 
har skett under 2012. Hantering av inkomna 
ärenden inom nämndens hela ansvarsområde har 
hanterats. Kontroll av strand- och bassängbad, 
miljörapporter, köldmedierapporter samt övrig 
rapportering har skett enligt plan.  
Nämnden och miljöenheten har medverkat i 
arbetet med ny översiktsplan samt i arbetet med 
detaljplaner (bl.a. då det gäller VA-hantering inom 
Vänerns strandområden).   
Miljöenheten har medverkat i projektet: Tillsyns 
Utveckling Väst (TUV) under 2012. Projektet syftar 
till att stärka miljökontorens kompetens och 
yrkesroll.  Medarbetarsamtal har hållits. 
 
Ekonomi 
Nämnden visar ett överskott på 55 tkr jämfört med 
budget tack vare medveten återhållsamhet.  
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Uppdraget 
omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen för-
skola, fritidshem, förskoleklass, grundskola/-sär-
skola, gymnasieskola/-särskola, fritidsverksamhet. 
 

Året som gått 
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har 
fokuserat verksamheten på Skolverkets PIM*)-
utbildning för lärare samt implementering av skol-
lag, läroplaner/förordning samt lönekriterier och 
lönesättning för utveckling av verksamheten. 
Vidare har intern kontroll, risk- och säkerhets-
arbete samt kartläggning av personalens kompet-
ens enligt ny skollag med syfte att säkerställa 
behörighetskravet vid betygssättning varit prio-
riterade områden. 
 

BUF:s vision är en förskola/skola där alla barn 
/elever vill vara och växa i. Arbetet har präglats av 
ett förhållningssätt utifrån ICDP**)-vägledande sam-
spel med fokus på individen och dess känsla av 
sammanhang. Insatser och åtgärder ska utgå från 
beprövad erfarenhet och kunskap och bygga på 
evidensbaserade teorier och metoder. 
 

Verksamhetsmål 

Med utgångspunkt från inriktningsmålet ”Vi ska bli 
fler” med strategiska mål har Barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) antagit delmål, se 
sammanställning på nästa sida. BUN har även 
antagit följande prestations- och utvecklingsmål: 
 

Enheten Förskola 

Alla barn ska erbjudas förskoleplats inom fyra 
månader – önskemål och behov har tillgodosetts 
inom specificerad tidsram. 
Alla barn i förskoleverksamhet ska känna sig 
trygga och trivas i verksamheten – genomförda 
enkäter visar att de flesta barn och vårdnadshavare 
upplever trivsel och trygghet under förutsättning 
att möjligheter till dialog och delaktighet finns. Viss 
oro har framförts med anledning av ökat antal barn 
i grupper och verksamhet. 
Norm för förskoleverksamhet ska utgå från antal 
barn per årsanställda – fler barn har placerats 
utifrån ökad efterfrågan vilket medfört beslut om 
att öppna ny avdelning februari 2013. 

Enheten Grundskola 

Alla grundskoleelever ska nå kunskapsmålen samt 
efter skolår 9 ha behörighet att söka ett nationellt 
gymnasieprogram – andelen elever med fullständ-
iga betyg, gymnasiebehörighet samt genomsnittligt 
meritvärde (se nedanstående tabell) ligger på en 
lägre nivå än 2011 års höga värde. 
Alla elever ska bemötas med respekt – 80-86 % av 
eleverna trivs helt eller till stora delar i skolan, med 
sina klasskamrater och med sina lärare. 
 

Resursenheten 

Alla barn/elever ska få den hjälp och det stöd de 
behöver för att ha möjlighet att nå så långt det är 
möjligt – läs-/skrivplan (förskola/grundskola) 
framtagen, kompetensutveckling genomförd. 
 

Enheten Gymnasium 

Varje gymnasieelev ges förutsättningar att uppnå 
programmålen/examensmålen och utveckla sin 
entreprenörsanda – EU-projekt kring entreprenör-
skap avslutat, kunskaper/erfarenheter används för 
skolutveckling, bland annat ämnesövergripande 
arbete med inrättande av programarbetslag. 
Alla elever ska känna sig trygga i skolan – tolv 
elever har genomgått en arbetsmiljöutbildning, en 
elevarbetsmiljökommitté har bildats med fokus på 
trygghet i skolan.  
Effektiv resursanvändning i samverkan med 
vuxenutbildningen – el- och industriutbildningar 
för vuxna/ungdomar samt uppdragsutbildningar 
har planerats och startar under 2013. 
 

Ekonomi/nyckeltal 

I den ekonomiska uppföljningen har under hösten 
beräknats en prognos på 472 tusen kronor (tkr). 
2012 års redovisade nettokostnader Jämfört med 
budget motsvarar en avvikelse på + 681 tkr bl. a. 
hänförbar till korrigerad kostnad för ferielöner. 
 

Nyckeltal som beskrivs är andel elever med gymn-
asiebehörighet, meritvärde ***) samt personaltät-
het. Meritvärdet är lägre än förra året, men det 
tredje högsta sedan 1998. Personaltätheten har 
minskat både för förskola och för fritidshem 
medan den har ökat något för grundskola. 

 
 

 

*) praktisk IT- och mediekompetens **) ICDP-International Child Development Programmes  
***) Meritvärde grundskolan utgörs av summan av elevernas sammanlagda betygspoäng dividerat med antal elever.  
 

Bokslut Drift Investering

Budget 232 347 1 500

Redovisat 231 666 1 275

Avvikelse 681 225  
 

Nyckeltal 2012 2012 2011 2011 2010 2010

Uppgifter för respektive hösttermin. Belopp inom parantes utgör budget. Åmål Riket Åmål Riket Åmål Riket

Antal barn per personal, förskola 5,3 (5,3) - 5,2 5,3 5,1 5,4

Antal barn per personal, fritidshem 20,8 (18,3) - 17,8 20,3 17,9 21,0

Antal lärare per 100 elever, grundskola 9,1 (8,9) - 9,0 8,3 9,1 8,3

Gymnasiebehörighet % 91,7 87,5 92,8 87,7 86,4 88,2

Genomsnittligt meritvärde 211,4 213,4 210,6 193,6 208,8211,0  
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Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer Delmål 

KUND / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med 
ljuvlig boendemiljö och 
möjligheternas 
startpunkt” 

Bemötande 
 
 ICDP*)-vägledande samspel. All personal inom 
BUF ska ha Steg 1 utbildning senast 2013-06-
30. 
 

 Delaktighet 
 
 Blanketter och rutiner för synpunkter 
och förslag ska tas fram. 
 

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

  Partnerskap    

  Tillgänglighet 
 
 I samarbete med IT-enhet och kommunikatör 
ska BUF:s hemsidor revideras under 2012. 

  Tjänstebeskrivningar    

  Valfrihet 
 
 Inom BUF:s verksamhetsområden är 

målsättningen att föräldrar ska kunna välja 
förskola/skola i så hög utsträckning som möjligt 
utifrån hur tillgången på plats ser ut. 

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och 
engagerade medarbetare” 

Kompetens och 
karriärsutveckling  

 Utifrån kartläggning av behörigheter och 
kompetensutvecklingsplan ska relevanta 
insatser/åtgärder vad gäller 
kompetensutveckling sättas in i förhållande till 
skollagens riktlinjer/krav samt budget. 
 

  Utökat samarbete 
mellan verksamheter  

 Samverkansplan mellan skola, socialtjänst och 
externa intressenter ska följas. 

  Ledarens uppdrag är 
tydligt  

 Rektorer/förskolechefer/enhetschefer får 
specifika uppdrag för varje läsår, vilka följs upp 
under och efter läsåret. Utbildning av 
arbetslagsledare ska genomföras 2012. 

 ”en långsiktig och 
kvalitativ ekonomisk 
hushållning” 

Aktiv resursfördelning 
 
 Volym-/statistikuppgifter ska användas för 
fördelning av medel för "grundbehov" 
 

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

  Effektivitet 
 
 Uppföljning av inriktnings- och prestationsmål 
enligt verksamhetsplan (intern effektivitet). 
 

  Analys och 
målstyrning  

 I arbetet med kvalitetsredovisning använder vi 
oss av årsplan och målplan. 
 

  Kvalitet 
 
 Uppföljning av inriktnings- och 
prestationsmål enligt verksamhetsplan      
 

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet  

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

 Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt)  

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

 Internationalisering 
 
 EU-projekt – ansökningar, genomförande 

 Samverkan (region, 
företag, föreningar) 
 
 

 

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

*) ICDP är en förkortning för International Child Development Programmes och innebär vägledande samspel i möte 
mellan barn och vuxna 

 
Ej aktuellt 

 
Målet uppnått 

 
Målet delvis uppnått 

 
Målet ej uppnått 
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Bokslut Drift Investering

Budget 31 872 18 395

Redovisat 32 761 8 568

Avvikelse -889 9 827

 Uppdraget 
Säffle och Åmåls kommuner har sedan två år 
tillbaka en gemensam nämnd, kallad teknik- och 
fritidsnämnden Säffle Åmål. Nämnden ansvarar för 
att leda kommunernas tekniska verksamheter. 
Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar 
för ledning och utveckling av kommunernas 
infrastruktur, tekniska verksamheter; vatten och 
avlopp, renhållning/avfall, gator samt park- och 
fritidsverksamhet och lokalvård. 
Nämndens verksamheter är uppdelade i 
skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad 
verksamhet. 
För den gemensamma organisationen och 
nämnden för Säffle och Åmåls kommuner är målet 
att inom områdena kommunalteknik och fritid, 
vara i framkant och bedriva en eftertraktad och 
effektiv verksamhet baserad på kommun-
invånarnas behov. Denna service är en mycket 
viktig del i kommunens attraktionskraft i valet av 
bostads- och etableringsort.  

Året som gått 
Ekonomi och organisation har varit i fokus för 
nämnden under hela 2012. Resultat och 
synergieffekter av sammanslagningen, genom bl a 
gemensamma avtal och tjänster visar minskade 
personalkostnader med ca 3,4 mnkr jämfört med 
2010. Under året har gemensam GIS-ingenjör för 
va-ledningsnätet samt VA-ingenjör rekryterats. 
Lokalvården samordnar vikarier över hela det 
geografiska området. En satsning på 
ledarskapsutveckling för enhetschefer och 
driftledare har gjorts under 2012. 

  
Under året har två överkörningsbara 
cirkulationsplatser anlagts Kungsgatan i Åmål. 
Utvärdering av dessa kommer att göras i maj 2013 
Energieffektiviseringsutredning av kommunens 
gatubelysningsanläggningar är gjord och energi-
effektiva gatubelysningsarmaturer har handlats 
upp. Montering av ca 1500 armaturer kommer att 
påbörjas i januari 2013. 
 
Näsviken har iordningställts och snyggats till och 
blivit ett mer attraktivt område för båtar och 
turister. Även Kungsberget har iordningställts och 
även siktröjts. Lekplatser vid Sveaparken och 
Vassgatan har rustats upp. 
 

Ekonomisk analys 
Den gemensamma nämnden redovisar ett 
överskott med +923 tkr för båda kommunernas 

skattefinansierade verksamheter 2012 varav 
verksamheten i Åmål redovisar ett underskott med 
-390 tkr. Detta är en förbättring av resultatet med 
+ 3,4 mnkr mot 2011. Överskott redovisas inom 
enheterna för administration och gata. 
 
Driftbidraget för Åmåls verksamheter ökades med 
2,1 mnkr 2012 och 2,9 mnkr omfördelades från 
investering till drift. 
 
Båda kommunerna redovisade tidigt under året 
högre kostnader för vinterväghållning än 
budgeterat. En mycket snörik decembermånad 
med hela sju snöfall vilka krävde full insats 
medförde ett underskott med – 1 300 tkr 
respektive -900 tkr för vinterväghållningen i Åmål 
och Säffle 2012. Trots detta redovisar gatuenheten 
ett överskott med +200 tkr. Möjligheten till det 
goda resultatet har skapats genom återhållsamhet 
inom samtliga verksamheter men framförallt inom 
förstärkning gator och beläggningsarbeten.  
 
Park- och fritidsenhetens verksamheter redovisar 
underskott i båda kommunerna med nästan 1,6 
mnkr, vilket kan jämföras med drygt -1,7 mnkr 
2011. Underskotten redovisas inom Åmåls simhalls 
verksamhet som varit för lågt budgeterad med 0,5 
tjänst, hamnverksamheten som redovisar ett 
underskott med drygt -350 tkr samt anläggningar 
utomhusidrott Säffle som avviker med -650 tkr mot 
budget. För att komma tillrätta med underskottet 
har bl.a. en översyn av enhetens organisation 
påbörjats. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet – Åmål 
De avgiftsfinansierade verksamheterna i Åmål 
redovisar överskott med + 580 tkr för 2012. Åmåls 
VA-verksamhet redovisar ett överskott med +497 
tkr och verksamheten för renhållningen + 83 tkr.  
Arbetet med översvämningsproblematiken har 
pågått hela året och undersökning av ytterligare 
områden har gjorts. Slutrapport presenteras i 
februari 2013. 
Överskotten ökar skulden till abonnentkollektivet 
 

Investering 
Årets investeringar har uppgått till 8.568 tkr av 
total budget med 24.466 tkr. Det största 
investeringsprojektet för året var återuppbyggnad 
av Edsleskogs avloppsreningsverk som brann ner 
till grunden i slutet av 2011. När det gäller 
omvandlingsområden har utredningar för vatten- 
och avloppsförsörjningen i Tösse och för Nötön 
gjorts. Översvämningsåtgärder i ledningsnätet har 
utförts till en kostnad av drygt 1 mnkr. Kvarstående 
behov finns för de projekt som ej påbörjats samt 
påbörjade ej avslutade projekt. 
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Nyckeltal 2011 2011 2010 2010
Nyckeltalen uppdateras under hösten i den oficiella statistiken Åmål Riket Åmål Riket

Andelen omvårdnadspersonal med yrkesförberedande utbildning (%) 0,770 0,810 0,773 0,791
NöjdKundIndex (viktat mått äldreomsorg, högt värde positivt) 77 70 77 71
Effektivitetsmått (viktat mått äldreomsorg, lågt värde positivt) 5 147 6 643 4 872 6 315

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

Året som gått 
Med utgångspunkt från verksamhetsplanen och 
inriktningsmålen har vård och omsorgsnämnden 
antagit delmål utifrån verksamhetsplanen. se 
sammanställning nedan.  Dessutom har ett antal 
prestations och utvecklingsmål antagits för 
verksamheten. 
 

Revisionsbyrån Deloittes rapport, tidigare 
revisionsrapporter, kostnad per brukare och vård-
tyngdsmätningar som genomförts under 2012 
visade alla samma iakttagelse. Åmåls äldreomsorg 
är dyr, och har en alldeles för generös bi-
ståndsbedömning, när det gäller beslut av särskilt 
boende eller hemtjänst. Med anledning av 
rapporterna, beslutade vård- och omsorgs-
nämnden, att vidta åtgärder för att minska kost-
naderna. Avveckling av 40 platser på Åmålsgården, 
ny vägledning för biståndsbedömning, effek-
tivisering av hemvården, översyn av bo-
stadsanpassning, ledningsstruktur, sjuksköterske-
organisation, och översyn av bemanningsenheten 
har genomförts.  
 

Den största förändringen har dock varit att 
avveckla delar av Åmålsgården (40 platser) och 
ombilda dem till trygghetsboende. Ombildningen a 
skall vara helt genomförd under första halvåret 
2013. Alla de omfattande åtgärderna som 
genomfördes var att uppnå ekonomisk balans 
2013. Under året har vidare en effektivisering skett 
inom Individ och familjeomsorgen i form av olika 
hemmaplanslösningar De åtgärder som görs och 
har gjorts motsvarar ca 11 Mkr.  Även andra 
presumtiva områden som förebyggande insatser 
inom äldre- och barn- och ungdomsvård har setts 
över.  
 

Äldreomsorg 
Inom hemvården har införandet av Phoniro Lock 
som är ett system för personallås till personer med 
hemtjänst eller trygghetslarm blivit klar. Inom 
verksamheten har Åmåls kommun beviljats statligt 
bidrag till kompetenshöjande åtgärder under ett 
antal år. 
 

Genom det sk ”omvårdnadslyftet” som startade 
under 2011 och har fortsatt 2012 är syftet att 
förbättra personalens baskunskaper. Bidrag har 

även erhållits för att utarbeta och införa lokala 
värdighetsgarantier och implementera de 
nationella riktlinjerna för demensvård.  
 

LSS 
Under 2012 har antalet ärenden som rör 
ungdomar ökat inom LSS. Ärendena har en mer 
sammansatt problematik som kräver en större 
samverkan mellan olika aktörer.  
Under 2012 har initiativ tagits att se över de sam-
arbetsavtal som ligger till grund för den gemen-
samma handläggningen av LSS-ärenden. 
Inom LSS-verksamheten har behovet av insatser 
fortsatt att vara högt och ökat under 2012. Ett 
behov av bostäder med särskilt stöd och service 
föreligger. Planering för ny gruppbostad fortsätter 
och förhoppningsvis kommer en ny att presenteras 
i mars månad 2013. Flera personer har beviljats 
gruppbostad, två har verkställts med temporära   
speciallösningar Större personalbehov har krävts 
vid bägge boende med särskilt stöd och service.  
 

IFO 
Inom IFO har samverkan ytterligare förstärkts med 
Säffle kommun vad gäller arbetet med rekrytering 
av familjehem. Samverkan med andra aktörer har 
också fördjupats.   

Socialpsykiatrin har en utökad målgrupp som 
omfattar vissa familjer och personer med 
beroendeproblematik. Under året har även arbetet 
påbörjats med att skapa ett barnförhörsrum i 
Åmål.  Åmåls har även utsetts till pilotkommun i 
Västra Götaland vad gäller suicidprevention. Under 
2012 har 76 anmälningar gällande barn och 
ungdom inkommit till individ o familjeomsorgen. 
57 SoL utredningar gällande vuxna har öppnats 
samt 11 LVM utredningar har genomförts. 
 

Ekonomi/ekonomiska nyckeltal 
Årets nettoresultat visar ett underskott med -3 631 
tkr, inklusive budgetmedel avseende gruppbostad 
1558 tkr . Resultat exkl budgetpost för LSS grupp-
bostad uppgår till -5 189 tkr.  Den ekonomiska upp-
följningen har beräknats en prognos på – 6 109 tkr 
och differensen hänförs till hemtjänst, färdtjänst , 
boende enligt LSS och bostadsanpassning.  
De ekonomiska nyckeltalen hämtas från den 
nationella brukarstatistiken. 
 

Bokslut Drift Investering 

Budget 251 009 1 460 

Redovisat 254 640 1 424 

Avvikelse -3 631 36 
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BRUKARE / 
MEDBORGARE 

”framtidskommunen med 
ljuvlig boendemiljö och 
möjligheternas startpunkt” 

Bemötande 
  

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

  Delaktighet 
  

Synpunktshantering samt 
analys av synpunkter 

   
  

Utveckla metoder för ökad 
delaktighet  

  Medborgarinflytande 
  

Ökad medborgardialog  

  Tillgänglighet 
  

Förbättrad information om 
verksamheterna  

   
  

Skapande av nya mötesplatser  

   
  

Förbättrad telefon- och 
möteskultur  

  Valfrihet 
  

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

STYRNING / 
LEDNING 

”delaktiga och engagerade 
medarbetare” 

Kompetens och 
karriärsutveckling   

Medarbetarskap för ökad 
delaktighet.  

   
  

Kompetensutveckling  

  Utökat samarbete 
mellan verksamheter   

Utökat samarbete mellan 
utbildning och verksamheter  

  Ledarens uppdrag är 
tydligt   

Tydligt ledaruppdrag  

 ”en långsiktig och kvalitativ 
ekonomisk hushållning” 

Aktiv resursfördelning 
  

God resursanvändning  

  Effektivitet    

  Analys och 
målstyrning   

Nytt kvalitets- och 
ledningssystem 

  Kvalitet 
  

Tydlig kvalitetsnivå  

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

Attraktion och 
miljömedvetenhet   

Miljöfordon  

  Infrastruktur (fysiskt 
och digitalt)   

 

  Internationalisering 
  

 

  Samverkan (region, 
företag, föreningar)   

 

      

 
Ej aktuellt 

 
Målet uppnått 

 
Målet delvis uppnått 

 
Målet ej uppnått 
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NYCKELTAL Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

2012 2012 2011 2011

Anläggningstillgångar (kr/invånare) 65 732 21 663 66 448 21 857

Totala tillgångar (kr/invånare) 81 012 34 290 77 157 30 491

Långfristiga skulder (kr/invånare) 47 114 5 569 44 716 5 726

Låneskuld i % av anläggningstillgångar 72 26 67 26

Eget kapital (kr/invånare) 17 685 15 696 16 030 13 926

Soliditet % (inkl. pensionsskuld) -13 -38 -18 -52

 

Gemensam 
förvaltningsberättelse 

 
Syftet med den sammanställda redovisningen är 
främst att belysa det totala ekonomiska åtagandet 
samt att underlätta jämförelser mellan olika 
kommuner, oavsett i vilken form de bedriver sina 
verksamheter. Det finns många olika exempel i 
Sverige där kommuner bedriver verksamhet i 
bolagsform. I Åmåls kommun bedrivs fastigheter i 
bolagsform samt att man är delägare av 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund. I den 
sammanställda redovisningen har eliminering 
gjorts för interna mellanhavanden. För bolagens 
och förbundets ekonomiska ställning per årsskiftet 
hänvisas till respektive årsredovisning. 
 
Den samlade kommunala verksamhetens 
organisation 
 
År 1996 överfördes samtliga fastigheter från 
Stiftelsen Kommunala Hyresbostäder i Åmål, 
Stiftelsen Åmålsbostäder och Stiftelsen Åmåls 
Industribyggnader till det nybildade fastighets-
bolaget Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB 
556526-8520) som är helägt av Åmåls kommun.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige och enligt 
bolagsordningen är syftet att med iakttagande av 
kommunala självkostnads- och likställighetsprin-
ciper främja bostadsförsörjningen samt tillhanda-
hålla kommun och allmänhet industrilokaler samt 
lokaler för barnomsorg, skola och vård i 
kommunen. I ägardirektivet framgår att bolaget 
skall åläggas ett årligt avkastningskrav. 
 
Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB (ÅNAB 
556708-7530) är helägt av Åmåls kommun och 
styrelsen utses av kommunfullmäktige. Bolaget 
förvärvades av Åmåls Kommun 2008 av  
 

 
 
 
 
Najadvarvet AB. Bolagets syfte enligt bolags-
ordningen är att med iakttagande av kommunala 
självkostnads- och likställighetsprinciper främja 
industriellt företagande, genom att tillhandahålla 
industrilokaler. 
 
I den sammanställda redovisningens resultat-
räkning ingår även Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund (DKK). Medlemmar är 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och 
Åmål. Ägarandelen för Åmåls kommun är 23 %. 
 
Ekonomiskt resultat 
 
Resultatet för Åmåls kommuns koncern uppgick till 
ca 22,5 miljoner kronor (mkr), varav Åmåls 
kommun genererade ca 21,4 mkr, ÅKAB ca 1 mkr, 
ÅNAB ca 0,1 mkr och Dalslands kommunalförbund 
ca -0,1 mkr. Jämfört med år 2011 uppgick 
resultatförbättringen för koncernen till ca 14,6 
mkr. 
 
Verksamhetens intäkter 
 
Av koncernens intäkter på ca 279,3 mkr står 
kommunen för ca 198,8 mkr, resterande intäkter 
på ca 80,5 mkr genereras av våra bolag och DKK. 
Jämfört med år 2011 så är nivån på intäkterna i 
princip oförändrad (279,7 mkr). 
 
Verksamhetens kostnader 
 
De totala kostnaderna, inklusive avskrivningar, 
uppgick till ca 876,0 mkr, varav kommunens stod 
för ca 818,2 mkr. Våra bolags- och DKK kostnader 
uppgick till ca 57,8 mkr. Jämfört med år 2011 har 
våra kostnader för koncernen minskat (883,9 mkr) 
med ca 7,9 mkr. 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Våra intäkter för skatter och generella statsbidrag 
uppgick till ca 637,7 mkr, vilket är en ökning med 
ca 3,6 mkr jämfört med år 2011 (634,1 mkr). 
 
Finansnetto 
Det finansiella nettot uppgick till -18,5 mkr, en 
förbättring med ca 3 mkr jämfört med år 2011 
(-21,5 mkr). 
 
Eget kapital 
Det egna kapitalet har stärkts. Vid årets utgång 
uppgick det till ca 216,0 mkr, en ökning med ca 
22,6 mkr (196,0 mkr).  
 
Anläggningstillgångar 
Värdet på våra anläggningstillgångar har i 
koncernen minskat under året och uppgick vid 
årsskiftet till 802,7 mkr (812,4 mkr). 
 
Fordringar 
Våra fordringar ökade under året och uppgick vid 
årsskiftet till ca 83,0 mkr (62,8 mkr). 
 
Likviditet 
Vår likviditet, i form av kassa och bank, stärktes 
under året och uppgick vid årsskiftet till ca 103,1 
mkr (67,3 mkr). 
 
Långfristiga skulder 
Våra långfristiga skulder minskade under året och 
uppgick vid årsskiftet till ca 575,3 mkr (576,7 mkr). 
 
Kortfristiga skulder 
De kortfristiga skulderna ökade under året och 
uppgick vid årsskiftet till ca 164,1 mkr (134,0 mkr). 
 
Soliditet 
Soliditeten stärktes under året och uppgick vid 
årsskiftet till ca 21,8 procent (20,8 procent). Då 
hänsyn tas till pensionsskuld uppgick soliditeten till 
ca -13,8 procent (-17,9 procent). 
 
Investeringar 
Bruttoinvesteringar uppgick inom koncernen till ca 
27,6 mkr under året (28,1 mkr). Försäljning av 
anläggningstillgångar uppgick under året till ca 0,5 
mkr (9,5 mkr). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verksamhet ÅKAB 
Åmåls Kommunfastigheter AB har under år 2012 
förvaltat nedanstående: 
 

120101 121231
Egna fastigheter

Bostäder 72 606 m2 72 606 m2
1 176 lgh 1 176 lgh

Industrilokaler mm 71 323 m2 72 909 m2
Skollokaler 47 173 m2 47 173 m2

Totalt antal lokaler 158 st 159 st

Förvaltade fastigheter

Åmåls-Nygård 1:64 7 400 m2 7 400 m2

    
Sedan februari 2012 förvaltar ÅKAB även 27 st 
fastigheter åt Åmåls kommun, för vilka ÅKAB 
erhåller förvaltningsarvode.  
 
I nya Fengersfors har den gamla oljepannan bytts 
ut mot en modern bergvärmeanläggning. ÅKAB har 
nu kvar några enstaka uppvärmningsanläggningar 
där olja endast utgör komplement vid mycket kall 
väderlek. 
 
I kv. Ormen har 11-årsrenoveringar av 
lägenheterna genomförts. 
 
Paviljongen på Karlbergsgymnasiet har investerats i 
nytt sadeltak istället för tidigare ”platt tak”. 
Samtidigt har ventilationssystemet bytts ut och 
anpassats till bolagets energiövervakningssystem. 
  
Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2012-
04-23, att prövningstillstånd inte beviljas gällande 
överklagandet av bygglovet å kv. Kronan. Mark- 
och miljödomstolens beslut 2012-02-23 
fastställdes därmed och Bygg- och miljönämndes 
beslut om att bygglov beviljats fastställdes. 
 
Projektering gällande om- och nybyggnation av 
bostäder å kv. Kronan påbörjades efter sommaren 
och avslutades under december. 
 
Räddningstjänstens lokaler förvärvades 2012-04-02 
från kommunen. 
 
Långeds Mekaniska AB som har etablerat sig i Åmål 
är ny hyresgäst i Åmåls-Nygård 1:47. 
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En ny hyresgäst, Markleen AB, flyttade under 
hösten in i Welltecs tidigare lokaler i fastigheten 
Åmåls-Nygård 1:74. 
 
Ytterligare energieffektivitetsåtgärder har 
genomförts på Åmålsgården och Solsätershemmet. 
 
Fastigheten Åmåls-Nygård 1:20 anslöts till 
fjärrvärmenätet och oljepannan ”skrotades”. 
Åmåls-Nygård 1:74 konverterades från 
direktverkande el till vattenburet system och 
anslöts också till fjärrvärmenätet.   
 
Ny hemsida med ett marknadssystem för 
lägenhetsuthyrning introducerades under slutet av 
året, vilket ger en ökad service för så väl våra 
nuvarande hyresgäster som potentiella 
hyresgäster. 
    
Underhållsinsatser har genomförts under 
verksamhetsåret å såväl lokalfastigheter som 
bostadsfastigheter. Vissa lokalanpassningar åt 
hyresgäster har kostnadsbokförts. 
 
Under året har antalet vakanta bostadslägenheter 
varit på en låg nivå. Vakansgraden å lokaler har 
under året varit relativt bra balanserad. Enstaka 
lediga lokaler finns för nyetableringar och/eller 
expansion inom det lokala näringslivet. 
 
Framtida utveckling 
 
Efterfrågan på centralt belägna bostäder kvarstår. 
Under februari 2013 kommer anbudsräkning för 
projekt Kronan ske. Bolaget räknar med att under 
mars-april kommer Kommunfullmäktige i Åmål och 
bolagets styrelse beredas tillfälle att besluta om 
eventuellt genomförande av projektet. Preliminär 
byggstart maj 2013 och färdigställande och 
inflyttning februari 2014. 
 
40 st. lägenheter på Åmålsgården kommer under 
2013 att konverteras till så kallat 
”Trygghetsboende”. 
Under 2013 kommer ett nytt stambytesprojekt att 
påbörjas å kv. Adolfsberg, Andréegatan 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verksamhet ÅNAB 
Bolagets fastighet, totalt 7 400 kvadratmeter, har 
hyrts ut till Åmåls kommun under hela 
verksamhetsåret. Hyresersättningen har i enlighet 
med gällande hyresavtal, som kommunen under år 
2011 övertog från tidigare hyresgäst, uppgått till ca 
6 Mkr, vilket återspeglar fastighetens bokförda 
värde. 
 
Kommunen har sedan i andra hand hyrt ut delar av 
lokalerna till företaget Kompositpartner i Åmål AB. 
2012-09-14 gick sedermera Kompositpartner i 
Åmål AB i konkurs. Efter konkursutbrottet 
genomförde bolaget vissa städnings- och 
återställningsarbeten. 
 
Framtida utveckling 
 
Kommunstyrelsen har i beslut, 2013-02-13, 
föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en 
försäljning av bolagets fastighet till extern part för 
en köpeskilling av 17 Mkr och att detta skall 
lämnas som direktiv till bolagets styrelse på en 
bolagsstämma. En försäljning av fastigheten i 
enlighet med kommunstyrelsens beslutade förslag 
till kommunfullmäktige skulle för bolagets del 
innebära att nuvarande hyresavtal med 
kommunen avbryts och att en realisationsförlust 
på ca  
-34,5 Mkr, inklusive de åtgärder som är 
förknippade med genomförandet av en försäljning, 
uppstår under år 2013.  
 
För att täcka realisationsförlusten (se ovan) som 
uppstår om fastigheten avyttras enligt ovan har 
kommunstyrelsen i beslut 2013-02-13 även 
föreslagit kommunfullmäktige att besluta om ett 
villkorat aktieägartillskott till bolaget på 34,5 Mkr. 
Aktieägartillskottet innebär att bolagets egna 
kapital hålls intakt i förhållande till den 
balansräkning som redovisas i denna 
årsredovisning. Styrelsen bedömer att nyss 
nämnda kapitaltillskott innebär att det inte 
föreligger någon osäkerhet kring bolagets fortsatta 
drift.   
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Belopp i tkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

2012 2012 2011 2011

Verksamhetens intäkter Not 1 279 288 198 847 279 672 196 640

Verksamhetens kostnader Not 2 -838 160 -804 492 -838 097 -804 334

Avskrivningar Not 3 -37 880 -13 731 -45 780 -22 224

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -596 752 -619 376 -604 204 -629 918

Skatteintäkter 439 248 439 248 446 041 446 041

Generella statsbidrag 198 464 198 464 188 015 188 015

Finansiella intäkter Not 4 1 745 4 930 1 249 4 589

Finansiella kostnader Not 5 -20 224 -1 853 -22 740 -3 101

Jämförelsestörande poster:

Nedskrivningar 0 0 0 0

RESULTAT FÖRE 

EXTRAORDINÄRA POSTER 22 481 21 413 8 361 5 626

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

RESULTAT FÖRE

BOKSLUTSDISPOSITIONER 22 481 21 413 8 361 5 626

Bokslutsdisposition 0 -486 0

Resultat före skatt 22 481 21 413 7 875 5 626

Skatt Not 6 -12 0 -20 0

ÅRETS RESULTAT 22 469 21 413 7 855 5 626
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TILLGÅNGAR

Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2012 2012 2011 2011

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anl. Not 7 774 159 164 134 784 244 164 620

Maskiner och inventarier Not 8 25 749 20 505 25 699 20 322

Finansiella anläggningstillgångar 2 748 79 892 2 449 82 282

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 802 656 264 531 812 392 267 224

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och Lager 476 3 777 3

Fordringar Not 9 83 021 81 974 62 826 57 875

Kassa och Bank 103 086 72 206 67 327 47 681

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 186 583 154 183 130 930 105 559

SUMMA TILLGÅNGAR 989 239 418 714 943 322 372 783

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

INGÅENDE EGET KAPITAL 193 340 170 254 186 377 164 627

Ansamlad förlust 0 -841 0

Årets resultat 22 469 21 413 7 804 5 626

EGET KAPITAL 215 809 191 667 193 340 170 253

AVSÄTTNINGAR 33 909 33 778 36 647 36 161

SKULDER

Långfristiga skulder Not 10 575 310 68 000 576 700 70 000

Kortfristiga skulder Not 11 164 211 125 269 133 994 96 369

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR & SKULDER 989 239 418 714 943 322 372 783

 

 



SAMMANSTÄLLD FINANSIERINGSANALYS 

 29 

Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

LÖPANDE VERKSAMHET 2012 2012 2011 2011

Verksamhetens intäkter 279 288 198 847 279 672 196 640

Verksamhetens kostnader -838 160 -804 492 -838 058 -804 334

Justering för avsättning pensionsskuld -2 383 -2 383 12 752 12 752

Övriga justeringsposter Not 12 -1 020 -706 3 053 3 093

Verksamhetens nettokostnader -562 275 -608 734 -542 581 -591 849

Skatteintäkt, fastighetsavg o Statl.utjämningsbidr. 637 712 637 712 634 056 634 056

Finansiella intäkter 1 745 4 930 1 248 4 589

Finansiella kostnader -20 224 -1 853 -22 740 -3 101

Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 56 958 32 055 69 983 43 695

Rörelsekapitalets förändring

Ökning (-) /Minskning(+) av förråd 301 0 -1 0

Ökning (-) /Minskning(+) av kortfristiga fordringar -26 457 -24 100 -10 755 -10 761

Minskning(-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder 36 489 28 900 8 659 11 199

Förändring av rörelsekapital 10 333 4 800 -2 097 438

Verksamhetsnetto 67 291 36 855 67 886 44 133

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringar -27 565 -16 589 -28 102 -14 722

Investeringsbidrag 250 250 101 101

Anslutningsavgifter 0 0 0 0

Försäljning av anläggningstillgångar Not 13 472 3 619 9 515 9 459

Förvärv av anläggningstillgångar Not 14 0 0 -312 -312

Förändring av finansiella tillgångar 171 0 -37 0

Investeringsnetto -26 672 -12 720 -18 835 -5 474

FINANSIERING

Utlåning

Ökning av långfristiga fordringar 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 2 390 2 390 3 995 3 995

Upplåning

Nyupptagna lån 0 0 -30 000 -30 000

Amortering och inlösen av lån -7 250 -2 000 -5 250 0

Utbetald utdelning 0 0 0

Finansieringsnetto -4 860 390 -31 255 -26 005

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 35 759 24 525 17 796 12 654

Likvida medel vid årets början 67 327 47 681 49 995 35 027

Likvida medel vid årets slut 103 086 72 206 67 327 47 681
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Not 1 KONCERN KONCERN Not 8 KONCERN KONCERN
Verksamhetens externa intäkter 2012 2011 Maskiner, inventarier 2012 2011
Försäljningsmedel 2 569 2 557 IB 23 628 35 795
Taxor och avgifter 31 768 51 251 Anskaffning 9 193 5 396
Hyror och arrenden 109 499 117 997 Försäljning 0 -6 077
Bidrag 84 624 57 588 Avskrivning -7 072 -8 894
Fsg verksamhet och entreprenad 45 552 45 570 Nedskrivning 0 -522
Övriga intäkter 5 276 4 709 Utgående balans 25 749 25 698
Summa 279 288 279 672

Not 9
Not 2 Fordringar 2012 2011
Verksamhetens externa kostnader 2012 2011 Kundfordringar 18 253 18 280
Personalkostnader 533 318 501 098 Fordringar hos staten 9 583 8 816
Material 23 228 23 951 Förutbetalda kostnader och
Hyror 62 950 57 912 upplupna intäkter 52 779 28 598
Köpta tjänster 157 256 190 364 Övriga kortfristiga fordringar 2 406 7 133
Bidrag 32 957 34 333 Summa 83 021 62 827
Övriga kostnader 28 451 30 439
Summa 838 160 838 097 Not 10

Långfristiga skulder 2012 2011
Not 3 Lån i banker och låneinstitut 575 310 576 700
Avskrivningar 2012 2011 Summa 575 310 576 700
Mark, byggnader och tekniska anl. 30 746 36 703
Inventarier 7 134 9 078 Not 11
Summa 37 880 45 781 Kortfristiga skulder 2012 2011

Leverantörsskulder 60 588 58 225
Not 4 Upplupna kostnader och
Finansiella intäkter 2012 2011 förutbetalda intäkter 68 972 22 249
Utdelning på aktier o andelar 73 0 Övriga interimsskulder 34 651 83 521
Ränteintäkter 1 644 1 223 Summa 164 211 163 995
Övriga finansiella intäkter 28 26
Summa 1 745 1 249 Not 12

Övriga Justeringsposter 2012 2011
Not 5 Reavinst (-)/förlust (+) vid fastighetsförsäljning -614 3 053
Finansiella kostnader 2012 2011 Skatt o periodiseringsfond -20 0
Räntekostnader 19 982 21 488 Justeringspost DKF -386 0
Ränta på pensionsavsättning 185 1 035 Summa -1 020 3 053
Övriga finansiella kostnader 57 217
Summa 20 224 22 740 Not 13 2012 2011

Försäljning anläggningstillgångar 472 3 398
Not 6 Försäljning inventarier 0 6 117
Skatt 2012 2011 Summa 472 9 515
Aktuell skatt 9 0
Uppskjuten skatt 3 0 Not 14 2012 2011
Summa 12 0 Förvärv anläggningstillgångar -312

Summa 0 -312
Not 7
Mark, byggnader och tekniska anl 2012 2011
IB 783 987 871 243
Årets investeringar 23 832 23 391

807 819 894 634
Tillkommande poster:
Anskaffning fastigheter 0 312
Avgående poster:
Bokfört värde sålda fastigheter -2 913 -6 492
Avskrivningar -30 747 -36 510
Nedskrivningar 0 -67 700

 Utgående balans 774 159 784 244
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Redovisningslag 

Kommunal redovisningslag ger ett regelverk för 
hur kommunens redovisning och bokföring ska 
fullgöras enlig god redovisningssed. 
 
Värderingsprinciper 

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till 
bokfört värde, om inte annat anges. 
 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisar 
anskaffningsvärde efter avdrag för invest-
eringsbidrag och verkställda avskrivningar. 
Nominell metod, linjär avskrivning, används för 
beräkning av avskrivningar. Avskrivningstiderna har 
fastställts med utgångspunkt från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) om avskrivningar 
men med en egen bedömning av tillgångarnas 
beräknade nyttjandeperiod. Huvudsakligen 
tillämpas följande avskrivningstider: 
 
 Maskiner och inventarier under ett halvt 

basbelopp – direktavskrivning. 
 Maskiner och inventarier över ett halvt 

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

år. 
 
Under 2011 har en, för kommunen, ny princip för 
skiljelinje mellan vad som är att betrakta som 
investering kontra drift inrättats. Denna 
principförändring har resulterat i att en större 
nedskrivning genomförts under året, med stöd av 
rekommendation från RKR  14.1 
 
Omsättningstillgångar 

Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet eller 
till det verkliga värdet om detta är lägre. Vanligtvis 
avskrivs kundfordringar som är äldre än 12 
månader men långtidsbevakas av inkassobolag. För 
övriga kundfordringar sker individuell prövning av 
nedskrivningsbehov. Exploateringsområden 
redovisas som anläggningstillgång och 
tomtförsäljning hanteras som intäkt. Avsikten är 
att eventuella nya exploateringsområden redovisas 
som omsättningstillgång respektive anläggnings-
tillgång enligt god redovisningssed. 
 
Avsättningar 

För att komma tillrätta med den icke korrekta 
hantering kring redovisning av sluttäckning av 
deponi, som tidigare hanterats bland annat via 
investeringar, så har det från och med år 2011 
beslutats att det ska hanteras genom avsättning, i 
enlighet med rekommendation RKR 10.1. 
Övergången till den nya och korrekta  

 
redovisningen sker utifrån stöd av 
rekommendation från RKR 14.1, vilket inneburit att 
avsättningen gjorts utan resultatpåverkan, men 
med en direkt belastning av eget kapital. 
 
Periodisering 

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

under året. 
2. Prognos av eventuell avräkningslikvid, slut-

avräkning, för inkomståret. 
3. Differens mellan den slutliga taxeringen (som 

fastställs i november) och den redovisade 
skatteintäkten för föregående inkomstår. 

 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till föregående år, har skuldbokförts. 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 
till föregående år, har bokförts som tillgång. 
 
Skulder 

Pensionsskulden redovisas enlig blandmodellen 
vilket innebär att pension som intjänats före 1998 
inte tas upp som skuld eller avsättning utan 
redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar 
avseende pensionsförmåner som intjänats före år 
1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen. 
Beräkning av det samlade åtagandet har utförts av 
Kommunernas Pensionsanstalt KPA. 
Pensionsförpliktelser, såväl avsättningar som 
ansvarsförbindelser, beräknas enligt RIPS 07. 
 
Redovisningsprincipen för förändring av 
semesterlöneskulden är ny för året. 
 
Kostnader för kommunens semesterlöneskuld 
kostnadsförs kontinuerligt (1/12 per månad). 
Tidigare reglerades nettot av intjänad och uttagen 
semester en gång per år. 
 
Leasing och driftprojekt 

Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett 
avbetalningsköp. Ett finansiellt leasingavtal innebär 
i allt väsentligt att leasetagaren åtnjuter de 
ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska 
risker som förknippas med ägandet av objektet. 
Det är naturligt att jämföra finansiell leasing med 
ett köp finansierat med lån. Vid finansiell leasing är 
räntan i regel rörlig, vilket betyder att avgiften 
ändras vid ändrat ränteläge. 
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Operationell leasing kan liknas vid en vanlig 
hyressituation. Leasingbolaget förvärvar utrustning 
som sedan hyrs ut till leasetagaren mot en avgift. 
Leasingbolaget står bland annat för service, 
underhåll och försäkringar 
 
Kommunens leasing- och hyresavtal redovisas som 
operationella vilket innebär att leasingavgifter 
kostnadsföres löpande. Leasingavtalen överstiger 
inte tre år och har därför inte tagits upp i balans-
räkningen. Enligt RKR 13.1 ska ett leasingavtal med 
en avtalstid om högst tre år redovisas som ett 
operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller 
kriterierna för ett finansiellt avtal. 
 
Driftprojekt med extern finansiering har 
eliminerats i årsbokslutet.. 
 
Extraordinära poster  

Det uppstår om följande tre kriterier är uppfyllda: 
 
1. Händelsen eller transaktionen som ger upphov 

till posten saknar ett tydligt samband med den 
ordinarie verksamheten. 

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

3. Posten uppgår till ett väsentligt värde. 
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