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1 Fakta om Åmål 
Invånare 
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Folkmängd, 31 december 12 711 12 801 12 601 12 326 12 229 12 211 

Födelsenetto -56 -27 -54 -51 -66 -73 

Flyttnetto -34 227 329 148 85 58 

Skatteunderlag och utdebitering av skatt 
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Skatteunderlagstillväxt (utgörs av 
beskattningsbar förvärvsinkomst) 3,3 % 3,7 % 1,2 % 2,4 % 3,5 % 1,7 % 

       

Utdebitering av skatt       

- kommun 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 

- landsting 11,48 11,48 11,48 11,13 11,13 10,88 

- kyrkoavgift 1,2 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 

- begravningsavgift 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Total 35,60 35,60 35,60 35,60 35,25 35,25 

Ekonomi och personal 
Miljoner kronor (mkr) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Årets resultat 21,0 40,9 35,4 -1,3 -16,9 21,4 

Nettokostnadsandel av skatt och bidrag 95,4 % 92,6 % 92,7 % 98,0 % 100,6 % 94,5 % 

Investeringar (inkl. investeringsbidrag) 30 26 22 17 22 16 

Tillgångar 435 423 415 396 393 419 

Långfristiga lån 0 0 0 18 33 68 

Kortfristiga skulder 146 152 182 178 152 125 

Eget kapital 271 250 209 173 175 192 

Likvida medel 106 92 104 110 90 72 

Pensionsskuld 290 305 320 337 355 352 

Soliditet % 62 59 50 44 44 46 

Soliditet % inklusive pensionsskuld -4 -13 -27 -41 -46 -38 

       

Tillsvidare- och visstidsanställda 1 310 1 307 1 252 1 218 1 152 1 141 

Årsarbetare 1 203 1 187 1 123 1 088 1 020 1 007 
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2 Kommunstyrelsens ordförande 
  

 Dags att summera år 2017! 

 
Jag slås alltid av hur mycket det händer under ett år! Stora internationella, nationella och lokala händelser som 
påverkar oss positivt eller negativt på något sätt! 
 
Vad gäller Åmåls kommun så lugnade flyktingsituationen ner sig avsevärt. Orsakerna är många, allt från utökad 
gränskontroll till att Migrationsverket och andra myndigheter hann arbeta ikapp sina ärenden. Särskilt märkbart i 
kommunen blev det när beslut fattades om att upphöra med HVB-hemmet (hem för vård och boende) från och 
med den 1 december 2017. Anledningen var att det inte fanns tillräckligt stort underlag till att bedriva HVB-
verksamhet i det gamla vandrarhemmet. Det jag skrev i årsredovisningen för 2016 gäller även 2017; Jag tycker att 
Åmåls kommun har skött sig formidabelt när det gäller hanteringen av ensamkommande ungdomar och hela 
flyktingkrisen. Kommunstyrelsen var tidigt ute med att få en konsekvensutredning gjord om hur mottagandet 
påverkar kommunen i sin helhet, det vill säga var någonstans i organisationen vi är mest sårbara och vilka 
konsekvenser som kommer i anslutning till det. 
 
Under 2017 gick processen om att eventuellt bygga en ny grundskola in i ett mycket skarpt läge. Allt underlag 
fanns på plats och nu skulle bara ett förslag arbetas fram för ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Jag vill 
passa på att tacka alla tjänstemän i kommunen och ÅKAB som arbetat oförtrutet med att få fram ett så detaljerat 
och genomarbetat underlag som möjligt! Jag vill också tacka alla politiker som valde att lägga den politiska 
prestigen och partipolitiken åt sidan, för att helt inrikta sig på att hitta ett så brett och konstruktivt förslag som ska 
ha bäring för lång tid framöver! Här visade verkligen politiken i Åmål att vi alla arbetar för Åmåls bästa! Tack! 
 
En stor utmaning som rör den kommunala ekonomin förutom arbetslösheten är skattekraftsutvecklingen. Åmåls 
kommun har en årlig positiv skattekraftsutveckling, men inte på samma nivå som genomsnittet för riket. Att 
kommunen inte har samma gynnsamma skattekraftsutveckling är direkt kopplat till arbetslösheten. Den höga 
arbetslösheten är och har varit ett dilemma för kommunen i decennier. Åmåls kommun går in i en lågkonjunktur 
med en förhållandevis hög arbetslöshet, medan jämförbara kommuner går in med en lägre arbetslöshet. 
Orsakerna är säkert många, jag vill inte säga att ”någon har gjort fel”, utan det finns som sagt många olika 
anledningar. Ett omfattande ”paket” är under konstruktion. 
 
Något som också är påtagligt varje år är frustrationen över statsbidrag. Oavsett regering har de tyvärr det 
gemensamt att rikta statsbidrag till speciella ändamål och inte utöka det generella statsbidraget. Det krävs oerhört 
mycket arbete för få del av de riktade statsbidragen och inte alltid kan den egna insatsen vara i paritet med 
summan av statsbidraget. Sverige är unikt med att ha ett så stort och omfattande kommunalt självstyre. Låt hellre 
Sveriges kommuner nyttja och använda sitt självstyre med att få generella statsbidrag. Staten kan istället enbart 
fokusera på att följa upp de statliga mål som följer skola, vård, omsorg o.s.v. Jag är övertygad om att kvaliteten och 
följsamheten inte kommer påverkas negativt – tvärtom!  
 
Till sist, jag vill framföra ett stort tack till all personal i Åmåls kommun men även till all personal i teknik- och 
fritidsförvaltningen i Säffle och Åmål för ett väl utfört arbete! Ni är sanna välfärdshjältar!  
 
  
Michael Karlsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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3 Kommunens organisation 
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4 Mål och resultat 

4.1 Vision 
Kommunfullmäktige i Åmåls kommun har antagit visionen Sveriges mest gästvänliga stad. 

Till visionen har kopplats varumärkeslöfte, personlighetsord och samlade styrkor i form av fyra spelplaner. 

Varumärkeslöftet är Mänskliga möten i en charmig miljö. 

Personlighetsorden är värdeord som beskriver personligheten i varumärket Åmål: 

 genuin 
 omtänksam 
 aktiv 
 modig. 

Spelplanerna beskriver Åmåls konkreta egenskaper, tillgångar och styrkor och visar vilka områden som är 
betydelsefulla för visionen: 

 kultur och evenemang 
 den charmiga småstaden 
 närhet till Vänern och friluftsliv 
 näringsliv och samverkan. 

Följande perspektiv ska genomsyra mål- och resultatarbetet: 

 välfärd och folkhälsa 
 klimat och miljö 
 demokrati och delaktighet 
 av kommunfullmäktige fastställda styrdokument som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall specifika 

nämndområden/förvaltningar ska alltid beaktas. 

4.2 Mål 
Visionsstyrningsmodellen 
För att kunna genomföra de politiska ambitionerna och på ett systematiskt sätt styra och följa upp verksamheten 
har Åmåls kommun infört en visionsstyrningsmodell. Visionsstyrningsmodellen omfattar bland annat 
omvärldsanalys, mål, resultat och kvalitetssäkring. Modellen arbetas in i nämndernas verksamhetsplaner och i 
bolagsstyrelsens affärsplan. Den ska genomsyra hela verksamheten och prägla det dagliga arbetet. 

Visionsstyrningsmodellen utgår från fyra strategiska utvecklingsområden. Utifrån dessa områden sätts årligen 
politiskt tagna strategiska mål och inriktningsmål - VAD som ska prioriteras i kommunen: 

Strategiska utvecklingsområden - kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska utvecklingsområden vilka 
har identifierats som viktiga för att nå visionen och som ska vara vägledande vid fastställande av strategiska mål, 
inriktningsmål, förvaltningsmål och enhetsmål. 

Strategiska mål - kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska mål kopplade till strategiska 
utvecklingsområden. De strategiska målen ska vara vägledande vid fastställande av inriktningsmål, förvaltningsmål 
och enhetsmål. 

Inriktningsmål - Inriktningsmål är ett övergripande och styrande mål som antas av styrelse/nämnd. 
Inriktningsmålet har sin utgångspunkt i ett strategiskt utvecklingsområde och ett strategiskt mål. Målet är 
vägledande för förvaltningsmål och enhetsmål. 

Uppföljning av inriktningsmål redovisas av respektive styrelse/nämnd. 

En samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse av de strategiska målen presenteras nedan. 

Ekonomi- och styrprocess 
Åmåls kommuns ekonomi- och styrprocess ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet och ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Ekonomi- 
och styrprocessen stödjer visionsstyrningsmodellen. 
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Budgetåret inleds i oktober med kommunövergripande måldagar. Detta sker i dialogform mellan den politiska 
ledningen och kommunledningen. 

I november månad arbetar centrala ledningsgruppen fram en omvärldsanalys som ska vara budgetutskottet 
tillhanda i januari månad. 

Budgetutskottet ger förutsättningar och direktiv till nämnderna i februari. Nämnderna har februari och mars 
månad på sig att genomföra måldagar där inriktningsmål och budgetförslag tas fram. 

4.3 Uppföljning 
Uppföljning av verksamhetsplan 
Respektive styrelse och nämnd följer upp inriktningsmål samt underliggande mål, aktiviteter och nyckeltal minst 
två gånger per år i samband med delårsrapport för tertial 1-2 och årsredovisning för helåret. 

Dessutom görs en samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse av de strategiska målen. 

Ekonomisk uppföljning/prognos 
Budgeten följs upp åtta gånger per år, varvid prognos upprättas då avvikelse mellan beräknat utfall och årsbudget 
beräknas. 

Intern kontroll 
Respektive styrelse/nämnd antar varje år en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
(internkontrollplan). Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med utgångspunkt från antagen 
plan rapporteras till styrelsen/nämnden. 

4.4 Resultat 
Strategiska utvecklingsområden: 

4.4.1 Lärande och utveckling 

Strategiska mål 

I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 

En kommun har ett långtgående ansvar för att bereda möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet. Det finns en 
lagstadgad skyldighet och det finns ett samhällsansvar. Det senare innebär att så långt det är möjligt skapa förutsättningar 
för att medborgaren inom ramen för det kommunala uppdraget ska kunna söka utbildningar på olika nivåer. Vidare att 
medarbetaren har den kunskap och kompetens som behövs för att på bästa sätt utöva sitt yrke. 
 
Den lagstadgade skyldigheten innebär att kommunen, som juridisk person, är huvudman för skolväsendet där kommun-
fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ enligt kommunallagen. Det innebär att kommunfullmäktige har det 
yttersta ansvaret för att förskolan, kommunal grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning uppfyller nationella mål enligt skollag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fokuserar sitt systematiska kvalitetsarbete enligt skollagen på trygghet och studiero samt mål 
och resultat där alla barn och elever ska utmanas i sitt lärande för att utvecklas och nå sin fulla potential. Beslut i barn- och 
utbildningsnämnden har tagits kring treårig plan för kollegialt lärande, lyft enligt Åmålsmodellen, karriärtjänster/förstelärare 
och lärarlönelyft med bidrag från Skolverket samt systematiskt barn- och elevhälsoarbete enligt framtagen plan. Dessa 
aktiviteter medverkar till att säkerställa att kommunen som huvudman klarar sitt lagstadgade uppdrag. Enligt den tillsyn som 
sker av olika myndigheter så påvisar kommunen ett bra resultat. 
 
Kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen har ett annat uppdrag som handlar om folkbildning och kulturella 
uttryck. Detta har under året skett genom Europa Direkts verksamhet, där över tusen ungdomar har fått mer fördjupad 
kunskap om EU. 
 

Kommunstyrelsen samt integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har genom vuxenutbildningen tydligt fokuserat på 
yrkesutbildningar anpassade till arbetsmarknadens behov och som i hög utsträckning leder till arbete för den enskilde. Detta 
avser till exempel utbildningar såsom banteknik, omvårdnad och lokalvård.  
 
Jobbcentrums fortsatta fokus på individuellt arbete med deltagarna fortsätter att ge resultat vad gäller självförsörjning via 
arbete och vidare studier. Workplace Åmål har idag cirka 50 personer i olika insatser varav de flesta har en anställning inom 
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Strategiska mål 

ramen för extratjänster. 
 
För vård- och omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsförvaltningen finns ett annat fokus som är med och bidrar till 
utbildning och bildning genom hela livet. Mycket handlar om att utveckla välfärdsteknologin och e-hälsa i syfte att stärka, 
motivera och stimulera den enskilde vad gäller resurser, självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det har handlat om 
nya tekniska lösningar för trygghetslarm. Och inom LSS-enheten används digital teknik såsom mobiltelefoner och läsplattor 
som medverkar till att kompensera en funktionsnedsättning med modern teknik. 
 
De politiska företrädarna har angivit en färdriktning om vilka förutsättningar som ska skapas av verksamheterna. Bedöm-
ningen är att det samlade arbetet som har bedrivits under året medverkar till att uppnå de politiska förväntningarna. Det 
som kommunen behöver utveckla i framtiden är att synliggöra sin roll och det goda arbetet som görs i relation till 
medborgaren. 

Strategiska utvecklingsområden: 

4.4.2 Livslång trygghet 

Strategiska mål 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

En trygg och säker kommun skulle kunna beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser 
hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så 
stor utsträckning som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser är Åmål år 2017 en av totalt elva kommuner som har lägre 
utfall än beräknat i samtliga fyra mätindikatorer, vilket gör Åmål till en av Sveriges säkraste kommuner. 
 
Kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen har olika verksamheter som stödjer arbetet med att skapa en trygg 
och säker kommun. När det gäller folkhälsoarbetet så har kommunen arbetat med suicidprevention. Ett policydokument har 
antagits av kommunfullmäktige och lokala handlingsplaner för grundskola och gymnasium har tagits fram. Utbildnings-
insatser för både personal och elever har genomförts. Förvaltningens arbete med Tryggt Åmål har resulterat i medborgar-
löfte från polisen, grannsamverkan och ordningsvakter i centrum.  Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner för att den 
enskilde inte ska lämnas utan stöd utan ägnas uppmärksamhet från överförmyndarenhetens sida. Vidare har enheten 
utvecklat rutiner och processer för att varje beslut som rör en individ ska grunda sig på en bedömning om vad som är bäst 
för just den personen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningsförvaltningen har under år 2017 påbörjat ett samarbete med 
Västra Götalandsregionen kring arbete med främjande av skolnärvaro inom ramen för projektet PluggInnan som är riktat 
mot årskurs 5-9 där ett kartläggnings- och screeningsarbete av elever i riskzon pågår och där insatser för dessa elever 
planeras för att starta upp under våren 2018. Skolkuratorer har påbörjat ett arbete kring #MeeToo och #Tystiklassen vad 
gäller att intensifiera arbetet med att motverka kränkningar, sexuella kränkningar och bryta maktstrukturer. 
 
Ett av teknik- och fritidsnämndens viktigaste uppdrag innefattar arbete med utemiljön och infrastrukturen i det offentliga 
rummet. Allt arbete sker med fokus på trygghet, tillgänglighet och attraktivitet. Under året har beläggningsarbeten skett 
vilka uppgår till mer än tre gånger så mycket som tidigare år. Dricksvattenkvaliteten håller fortsatt hög nivå. VA-
verksamheten arbetar offensivt med ledningsomläggning där Fengersfors och Olovsgatan är färdigställda och Norströms-
gatan pågår. Som ett led i att ytterligare trygga vattenkvaliteten i Tösse har upphandling för renovering av vattentornet 
genomförts och arbetet påbörjas under år 2018. Sikt- och trygghetsröjning har under året genomförts i form av att tre 
gånger så mycket resurser har satsats på dikesslåtter gentemot tidigare år där stor del avser röjning längs gång- och 
cykelvägar. Även vägmarkeringar har målats i större omfattning än tidigare. 
 
För vård- omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsförvaltningen är utgångspunkten att tydligt utgå från individens 
individuella behov och arbetssättet ska även kännetecknas av ett förebyggande synsätt i syfte att bibehålla och utveckla den 
enskildes resurser. Att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden är ett särskilt prioriterat område. Under året 
har man utvecklat teamarbetet inom äldreomsorg och funktionshinder samt förbättrat det förebyggande arbetssättet inom 
hemvården genom Trygg hemgång samt ökat kompetensen genom särskilda utbildningsinsatser vad gäller rehabilitering för 
hemtjänstpersonal för att stärka det förebyggande arbetssättet. Utbildningsinsatser avseende dokumentationen inom 
individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt LSS har även genomförts för att öka delaktighet 
för den enskilde samt att öka rättsäkerheten. Ökad samverkan mellan myndighetsutövning och öppenvård avseende barn 
och ungdomar via ungdoms- och vuxencentralen, både internt och med externa aktörer, har även utvecklats under året 
vilket har ökat kvaliteten vad gäller insatser för barn och ungdomar. Att arbeta med tidiga insatser samt med vård på 
hemmaplan är prioriterat för vård och omsorg. 
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Strategiska mål 

Inom detta strategiska målområde har ett framgångsrikt arbete genomförts under året. Inom alla verksamheter har större 
utvecklingssteg tagits för att stärka Åmål som kommunen att vara trygg att leva och bo i. Framgången ligger bland annat i 
dialogen och samverkan med kommuninvånare och andra offentliga aktörer såsom till exempel polismyndigheten. 

Strategiska utvecklingsområden: 

4.4.3 Företagsamhet och kreativitet 

Strategiska mål 

Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar 
och stimulera kreativa idéer 

Kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen har inom ramen för sitt uppdrag arbetat med olika områden som är 
med och bidrar till att stärka detta målområde. Under år 2017 har en internationell policy antagits av kommunfullmäktige. 
Året har också präglats av ett stort internationellt arbete som bland annat omfattar ett utbytesprojekt med Kina gällande 
förskoleverksamheten. Ett HR-event genomfördes på temat varumärkesbyggande. Eventet var riktat till förtroendevalda, 
chefer från Åmåls kommun, övrig offentlig sektor samt företag i närområdet. Åmåls kommun klättrade 52 platser i den årliga 
rankningen som utförs av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv avseende företagsklimat. 
 
Kommunen har både ett utvecklande uppdrag och ett myndighetsutövande uppdrag. Inom bygg- och miljönämnden ligger 
handläggningstiderna generellt väl i linje med lagstiftarens intentioner. 
 
Kommunstyrelsen samt integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar att arbetslösheten i Åmål fortfarande 
ligger på en hög nivå, men har minskat med 89 personer totalt och med 44 personer för ungdomar (18-24 år) vilket 
motsvarar en minskning med 10 respektive 24 % vid en jämförelse mellan december 2017 och december 2016. 
Arbetslösheten i Åmål och övriga dalslandskommuner har sjunkit snabbare än i riket. Under året har samverkan skett med 
industriföreningen som resulterat i en svetsutbildning då behov uppstått i flera företag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningsförvaltningen har inom ramen för Skolverkets satsning på 
entreprenöriell skolutveckling skapat mål som ska spegla de egenskaper som varje barn och elev ska ha med sig när de 
lämnar respektive enhets verksamhet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsförvaltningen fattade beslut om att införa heltid som norm för 
omvårdnadspersonal inom äldreomsorg och LSS inom Kommunals avtalsområde. Antal heltidsanställda ökade med 55 
personer och 52 % av de anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen hade en heltidsanställning per den 31 december 
2017 att jämföra med 42 % per den 31 december 2016. Ett nytt arbetssätt gällande bemanningsplanering har påbörjats med 
fokus på den enskilde brukarens individuella behov och ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv vid schemaläggning. Vidare har 
det skett ett ökat samarbete med företag och särvux samt övriga verksamheter inom kommunen vilket har medfört att fler 
personer har sin dagliga verksamhet på externa arbetsplatser. 
 
Kommunens verksamheter har olika roller och möjligheter att bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och 
företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer. Kommunens viljeinriktning behöver i 
framtiden tydliggöras i dokument som berör bostadsförsörjning, näringsliv, infrastruktur, digital strategi och 
utbildningsmöjligheter. 

Strategiska utvecklingsområden: 

4.4.4 Kultur och rekreation 

Strategiska mål 

Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 

Som kommun behövs samarbete med företagare, föreningar och enskilda aktiva på ett positivt och utvecklande sätt. 
 
Kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen har infört avgiftsfri musikskola. Antalet elever har ökat med 60. I 
arbetet med att stärka området Gamla Staden har en renovering av Kulturmagasinet påbörjats som beräknas vara klar under 
jubileumsåret 2018. Avsikten är att Kulturmagasinet i större utsträckning ska kunna utgöra en tillgång i det lokala kulturlivet 
samtidigt som en kulturhistorisk viktig byggnad säkerställs för framtida generationer. Vidare har ett projekt inletts med 
Tollebols kvarn som syftar till ökad besöksnäring och bevarande av kulturhistoriska miljöer. 
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Strategiska mål 

Barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningsförvaltningen har låtit alla barn och elever ta del av kulturella  
 
aktiviteter under år 2017 på ett eller annat sätt, inte minst genom film och teater inom Statens Kulturråds projekt Skapande 
skola för grundskola och grundsärskola. 
 
Teknik- och fritidsnämnden samt teknik- och fritidsförvaltningen i Säffle och Åmål arbetar för en god folkhälsa genom att 
göra idrotts- och friluftsanläggningar trygga och tillgängliga för alla. Alla ska ha tillgång till ett rikt föreningsliv med varierat 
utbud av fritidsaktiviteter. Förvaltningen har beviljats statligt bidrag för fria sommarlovsaktiviteter och har tillsammans med 
föreningslivet kunna erbjuda ett stort antal aktiviteter. Åmåls kommun representerades i tävlingen Årets friluftskommun och 
förbättrade sitt resultat från plats 117 till plats 83 vilket är topp 8 i Västra Götalandsregionen. Målet är plats 30 inom 
perioden 2017-2020. 
 
Vård- och omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsförvaltningen har implementerat ett personcentrerat arbetssätt. Det 
innebär att aktivitetssamordnarna i verksamheten har fortsatt arbetet med att skapa meningsfulla aktiviteter utifrån 
brukarperspektiv. Samverkan sker med barn- och utbildningsverksamheter. 
 
Kommunens verksamheter har i olika grad möjligheter att medverka till att Åmål är det självklara turistmålet med kultur och 
rekreation i fokus. I framtiden behöver en turismstrategi tas fram för att vara med och bidra till detta strategiska mål. 
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5 Förvaltningsberättelse 

5.1 Samhällsekonomisk utveckling 
Bedömningen som görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är att svensk ekonomi är inne i en 
högkonjunktur och SKL räknar med att bruttonationalprodukten (BNP) växer med närmare 3 % under år 2018. 
Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under år 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre 
vilket gynnar svensk export. SKL räknar med att svensk BNP växer något långsammare år 2019. Högkonjunkturen 
når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar 
inte ökar alls under år 2019 sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett 
betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behoven av skola, vård 
och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. 
Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer 
också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan år 2010, tar det något 
bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend 
brutits. 

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. År 2019 förväntas tillväxten i investeringarna 
växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som 
tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär 
det att ett kalenderkorrigerat BNP beräknas växa med knappt 2,9 % år 2018, 2,4 % år 2019 och 1,6 % år 2020. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som 
slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är också det inhemska 
inflationstrycket svagt. KPIF1 som år 2017 ökade med 2 % väntas bli något lägre år 2018 och 2019, för att 2020 
komma något över 2 %. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i oktober 2018. I takt med att 
styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi. Därmed ökar 
konsumentprisindex (KPI) betydligt snabbare än KPIF. 

KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. 

5.2 Demografisk utveckling 
Befolkningsutvecklingen i Åmåls kommun har varit svagt nedåtgående under året. Befolkningen har minskat med 
90 personer, från 12 801 i december år 2016 till 12 711 invånare per den 31 december 2017. 

Flyttnettot uppgick till -56 personer och födelsenettot till -34 personer. 

                                                      
1 KPIF är ett underliggande konsumentprismått där effekten av ändrade bostadräntor exkluderats från totala KPI. 
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Befolkningsmängd 

 

5.3 Näringsliv 
Antalet verksamma företag i Åmål uppgick vid årsskiftet till 1 244 (425 aktiebolag, 56 handels- och 
kommanditbolag, 18 ekonomiska föreningar och 745 enskilda verksamheter). Under året har antalet 
nyregistrerade företag uppgått till 80. De branscher som dominerar näringslivet i Åmål är handel, byggverksamhet, 
tillverkning, transport, företagstjänster samt jord- och skogsbruk. 

Åmåls kommun klättrade 52 platser i den årliga rankningen som utförs av arbetsgivarorganisationen Svenskt 
Näringsliv avseende företagsklimat. 

5.4 Arbetsmarknad 
Arbetslöshet 
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5.5 God ekonomisk hushållning 
För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både 
ekonomi och verksamhet. Uppföljning av finansiella mål presenteras nedan medan mål för verksamheten 
presenteras i kapitlet Mål och resultat. 

Finansiella mål Kommentar 

 1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 % 
 av totala intäkter. 

 

Totala kostnader uppgår till 98,0 % av totala intäkter och 
målet är därmed uppnått. 

 2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som 
 minst resulterar i att det egna kapitalet 
 inflationssäkras. 

 

Utifrån en inflation på 1,9 % (enligt Riksbanken) ska 
resultatet minst uppgå till 5,2 miljoner kronor (mkr). Målet 
är uppnått. 

 3. Investeringar ska finansieras med egna medel. 
 Undantag får ske för investeringar som sker inom 
 taxekollektivet. Dessa får finansieras med hjälp av 
 externa lån. 

 

Samtliga investeringar är finansierade med egna medel. 

 4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 mkr per 
 år. 

 

Åmåls kommun har ingen låneskuld. 

 5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala 
 tillgångar, ska lägst uppgå till 50 %. 

 

Soliditeten uppgår per den 31 december 2017 till 62 %. 
Målet är uppnått. 

 6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som till 
 exempel pensioner och avslutning av deponi, ska 
 planeras och hanteras inom driftbudget. 

 

Målet är uppnått då avsättningar görs för både pensioner 
och deponi. 

5.6 Balanskrav och resultatutjämningsreserv 
Kravet på ekonomisk balans enligt kommunallagen trädde i kraft år 2000. Balanskravet har fått ett starkt 
genomslag och ofta varit styrande i landets kommuner, men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en 
lägstanivå för det finansiella resultatet. På längre sikt är ett nollresultat inte tillräckligt för att upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Efter införandet av regler kring resultatutjämningsreserver har möjlighet skapats för kommuner att reservera en 
del av överskott i goda tider och sedan använda denna reserv för att täcka underskott. 

Resultatutjämningsreserven redovisas i balansräkningen samt i balanskravsutredningen vid förändringar. 

Balanskravsutredning 
Vid utredning om balanskravet uppnåtts ska hänsyn tas till vissa redovisningsposter. Enligt riktlinjer omfattar 
balanskravsutredningen tre resultatnivåer. 

1. Resultat enligt resultaträkningen. 
2. Resultat efter balanskravsjusteringar. 
3. Balanskravsresultat. 

I nedanstående balanskravsutredning redovisas även avsatta respektive ianspråktagna medel för särskilda 
ändamål. 
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Balanskravsresultat, miljoner kronor (mkr) 2017 2016 2015 

Årets resultat 21,0 40,9 35,4 

- reducering av samtliga realisationsvinster 0,0 -1,3 -0,7 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet    

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet    

+ orealiserade förluster i värdepapper    

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper    

Resultat efter balanskravsjusteringar 21,0 39,6 34,7 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv    

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv    

Balanskravsresultat 21,0 39,6 34,7 

Särskilda ändamål    

Avsatta medel för flyktingverksamhet  -14,7 -28,4 

Ianspråktagna medel för flyktingverksamhet 8,0   

Balanskravsresultat efter avsättning för särskilda ändamål 29,0 24,9 6,3 

Kommunallagens definition på ekonomi i balans har uppnåtts, det vill säga något underskott enligt ovanstående 
balanskravsutredning har inte konstaterats. 

5.7 Risk- och känslighetsanalys 
Riskanalys 
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Utifrån internkontrollplaner genomför 
respektive styrelse/nämnd varje år uppföljning av intern kontroll inom sina verksamhetsområden. 

Intern kontroll är en process där organisationens styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet 
om att organisationens mål uppnås på följande områden: 

 verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet 
 den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet 
 efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. 

Detta innebär sammantaget att verksamhetsansvariga ska bedöma verksamhetens risker, värdera verksamhetens 
kultur och medvetenhet, vidta kontrollåtgärder, säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut, arbeta 
med kommunikation liksom övervaka och följa upp. Inom kommunens styrelse och nämnder ansvarar respektive 
förvaltningschef för konkreta regler och anvisningar. 

Känslighetsanalys 
Händelse Förändring Kostnad/intäkt 

Löneökning 1 % 6,1 mkr 

Inflation 1 % 3,2 mkr 

Skattesats 10 öre 2,2 mkr 

Invånare 100 personer 5,4 mkr 
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5.8 Väsentliga personalförhållanden 
Nedanstående personalstatistik avser förhållandet per den 31 december 2017. Definitionerna baseras på 
rekommendationer för personalstatistik som framtagits av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Antal tillsvidare- och visstidsanställda 
  2017 % 2016 % 

Kvinnor 1 064 81,2 1 062 81,3 

Män 246 18,8 245 18,7 

Summa 1 310  1 307  

Omräknat till antal årsarbetare 1 203  1 187  

Antalet anställda fortsätter att öka, från 1 307 år 2016 till 1 310 år 2017. Därmed har antalet anställda ökat med 3 
personer jämfört med år 2016. Antalet årsarbetare har under år 2017 ökat med 16 årsarbetare. 

Andelen kvinnor i förhållande till totalt antal anställda var 81,2 %, vilket är en liten minskning jämfört med år 2016. 

Antal tillsvidare- och visstidsanställda per ansvarsområde 
  2017 2016 2015 

Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen 129 123 123 

Kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 82 108 89 

Barn- och utbildningsnämnden 465 431 395 

Vård- och omsorgsnämnden 630 640 641 

Överförmyndarnämnden 4 5 4 

Summa 1 310 1 307 1 252 

I ovanstående tabell visas hur kommunens anställda fördelas mellan de olika nämnderna. Flest anställda har 
tillkommit inom barn- och utbildningsnämnden (+34). Inom vård- och omsorgsnämnden har antalet anställda 
minskat (-10). Störst minskning procentuellt sett vad gäller antalet anställda har skett inom kommunstyrelsen -
 integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen med en minskning på 24 % eller 26 personer. Det bör noteras att 
antalet visstidsanställda kan variera beroende på antal föräldra- och tjänstlediga samt sjukfrånvarande. 

Fördelning heltid och deltid 
  Heltid Deltid 

 2017 2016 2017 2016 

Kvinnor 64,1 % 58,7 % 35,9 % 41,3 % 

Män 85,8 % 85,7 % 14,2 % 14,3 % 

Totalt 68,2 % 63,7 % 31,8 % 36,3 % 

Antalet anställda som har heltidstjänster i Åmåls kommun ökar. Totalt sett ökar heltidstjänsterna med 4,5 procent-
enheter. För kvinnor är ökningen 5,4 procentenheter och för män 0,1 procentenheter. Ökningen beror till stor del 
på vård- och omsorgsnämndens projekt "Rätt till heltid - möjlighet till deltid". 

Sysselsättningsgrad 
100 % motsvarar heltid 2017 2016 

Kvinnor 91,2 % 89,7 % 

Män 96,1 % 95,8 % 

Totalt 92,2 % 90,8 % 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat bland de anställda - totalt sett en ökning med 1,4 procent-
enheter. Sysselsättningsgraden för kvinnor har ökat med 1,5 procentenheter medan sysselsättningsgraden för män 
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har ökat med 0,3 procentenheter. 

Medellön 
Kronor per månad 2017 2016 

Kvinnor 27 794 26 555 

Män 30 459 29 485 

Totalt 28 294 27 104 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön % 91,3 90,1 

Skillnaden i medellön mellan kvinnor och män har minskat med 1,2 procentenheter. 

Medelålder 
  2017 2016 

Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen 49,0 49,2 

Kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 44,1 43,2 

Barn- och utbildningsnämnden 49,1 48,3 

Vård- och omsorgsnämnden 46,8 46,2 

Totalt 47,6 47,0 

Medelåldern hos anställda i Åmåls kommun har ökat något jämfört med år 2016. Högst medelålder återfinns inom 
barn- och utbildningsnämndens förvaltning med 49,1 år och lägst medelålder återfinns hos kommunstyrelsen -
 integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Medelåldern har ökat i alla förvaltningar. 

Pensionsavgångar 
Uppnår 65 års ålder Antal 

År 2018 20 

År 2019 25 

År 2020 23 

Antalet pensionsavgångar beräknas även fortsättningsvis ligga på en låg nivå de kommande åren. Beräknat i 
procentuell andel av totalt antal tillsvidaretjänster kommer cirka 2 % att fylla 65 år de kommande tre åren. En 
kommunanställd har möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 år, men de allra flesta väljer att gå i pension runt 
65 års ålder. 

Sjukfrånvarotal 
Värden anges i % 2017 2016 2015 

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,4 % 7,3 % 7,3 % 

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvarotid 50,7 % 49,4 % 52,3 % 

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 8,3 % 7,7 % 7,9 % 

Summa sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,9 % 5,6 % 4,8 % 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldergruppen 29 år eller yngre 5,8 % 5,0 % 5,7 % 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldergruppen 30-49 år 7,3 % 6,9 % 7,6 % 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldergruppen 50 år eller äldre 8,0 % 8,3 % 7,5 % 

Sjukfrånvaron verkar ha stabiliserats vid nuvarande nivå. Total sjukfrånvaro uppgår till 7,4 %, vilket nästan 
motsvarar sjukfrånvaron som redovisades år 2016. Sjukfrånvaron minskar bland män och äldre arbetstagare men 
ökar för övriga. 
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I ovanstående diagram åskådliggörs antal tillsvidareanställda som varit frånvarande mer än 14 dagar från arbetet. 
Uppgifterna presenteras varje månad i den ekonomiska prognosen. 

5.9 Sammanställd redovisning 
Syftet med den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är främst att belysa det totala ekonomiska 
åtagandet samt att underlätta jämförelser mellan olika kommuner, oavsett i vilken form de bedriver sina 
verksamheter. 

I koncernredovisningen för Åmåls kommun ingår de helägda dotterbolagen Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB), 
organisationsnummer 556526‐8520, samt Stadsnät i Åmål AB (SÅAB), organisationsnummer 556708‐7530. 

Åmåls kommun är dessutom delägare i Dalslands Turist AB. Ägarandelen för Åmåls kommun är 25 %. Resultat‐ och 
balansräkning för detta bolag har inte inräknats i den sammanställda redovisningen. 

För bolagens ekonomiska resultat och ställning per den 31 december 2017 hänvisas till respektive delårsrapport. 

Koncernens finansiella resultat och ställning analyseras i anslutning till kapitlen Resultaträkning och Balansräkning. 

Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB) 
Styrelsen i ÅKAB utses av kommunfullmäktige och enligt bolagsordningen är syftet att med iakttaganden av 
kommunallagens likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen, tillhandahålla kommunen med lokaler för 
barnomsorg, skola och vård samt försörjning av industrilokaler. Försörjningen av bostäder och industrilokaler ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Bolaget har under år 2017 förvaltat nedanstående fastighetsbestånd. 
 

Uthyrningsarea, m2 2017 

Fastighetstyp  

Bostadsfastigheter 65 320 m2 

Förvaltningsfastigheter 83 997 m2 

Kommersiella fastigheter 57 501 m2 

Bostadsfastigheterna inrymmer 954 lägenheter. Dessutom finns 240 lägenheter i förvaltningsfastigheterna, som i 
övrigt innefattar i huvudsak kommunala inrättningar. De kommersiella fastigheterna utgörs främst av industri- och 
kontorslokaler. Sedan år 2012 förvaltar bolaget även 26 fastigheter åt Åmåls kommun, för vilka förvaltningsarvode 
erhålls. 
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Utveckling av bolagets resultat och ställning 2017 2016 2015 2014 

Nettoomsättning, mkr 145,2 146,0 139,8 132,9 

Rörelseresultat, mkr 22,3 22,3 21,4 26,2 

Årets resultat, mkr 6,5 5,5 4,2 8,2 

Balansomslutning, mkr 706,1 715,4 706,1 672,4 

Synlig soliditet % 13,5 12,4 11,7 10,4 

Justerad soliditet %2 35,6 32,6 29,4 27,9 

 

Bolagets omsättning för år 2017 har minskat med 0,5 % jämfört med år 2016 vilket beror på flera orsaker. 
Omsättningen för förvaltningsfastigheter och kommersiella fastigheter har minskat dels på grund av större 
engångsintäkter under år 2016 och del på grund av viss vakans. Bolagets omsättning för bostadsfastigheter har 
ökat, främst beroende på den hyreshöjning som framförhandlades med hyresgästföreningen. 

Resultatet uppgår till 6,5 mkr vilket är 1,0 mkr bättre än föregående år, trots att nedskrivning av enskild fastighet 
har gjorts med 1,5 mkr. Resultatförbättringen är hänförlig till minskade kostnader för underhåll och räntor. 

Balansomslutningen har minskat med 9,3 mkr, vilket dels förklaras av att årets avskrivningar överstiger årets 
investeringar. Soliditeten har ökat till 13,5 % främst genom 2017 års positiva resultat. 

Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till cirka 20,0 mkr. Bolagets nettoupplåning har 
minskat, vilket innebär att årets investeringar således har finansierats med egna medel. 

Av bolagets totala låneskuld utgörs cirka 9 % av rörliga lån. Den genomsnittliga räntekostnaden (exklusive 
borgensavgift) under år 2017 motsvarar 1,9 % (föregående år 2,1 %). Den genomsnittliga bindningstiden är 54 
månader. Bolaget använder sig inte av derivatinstrument. 

Nettoomsättning, rörelseresultat och resultat före skatt för respektive fastighetskategori fördelar sig enligt 
följande: 

Belopp i mkr Bostadsfastigheter Förvaltningsfastigheter Kommersiella fastigheter 

Nettoomsättning 64,4 61,4 19,4 

Rörelseresultat 12,4 7,1 2,7 

Resultat före skatt 6,3 0,7 1,3 

Viktiga händelser 
Under året har byggnationen av ett nytt LSS‐boende färdigställts på Olovsgatan. 

Som ett led i arbetet att minska elberoendet har uppvärmningen på bolagets bostäder på Karl Viktors Väg i Tösse 
konverterats till bergvärme. 

En större hyresgästanpassning har genomförts på företaget SEM AB. 

Ett stamrenoveringsprojekt, etapp 1, har genomförts i kvarteret Höglunda. 

Bolaget har påbörjat en konvertering till fiber i samtliga bostäder såväl i tätorten som på landsbygden. 

Förväntad framtida utveckling 
Vakansgraden för bostäder har varit låg och bedömningen är att den kommer att bestå och inte utgöra något 
ekonomiskt problem för bolaget. 

Kommunfullmäktige beslöt den 31 januari 2018 att projektering av en ny grundskola ska startas i centralorten på 
Rösparksskolans markområde. Skolan ska omfatta förskoleklass‐årskurs 3 samt fritidshem. 

Nuvarande Rösparksskola (exklusive den del som benämns Nya huset) ska rivas. Byggnaden Nya huset ska 
renoveras. 

                                                      
2 Den justerade soliditeten tar hänsyn till bedömt övervärde i fastigheter minskat med uppskjuten skatt. 
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Kvalitetsarbete 
Bolaget är sedan hösten 2014 ISO‐certifierade avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under året har en 
omcertifieringsrevision genomförts. 

Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) 
Stadsnät i Åmål AB är helägt av Åmåls kommun och styrelsen utses av kommunfullmäktige. Bolaget ska bygga och 
tillhandahålla ett fiberoptiskt nät i tätorten samt ett stamfibernät på landsbygden, för att främja snabb elektronisk 
kommunikation till boende och näringsliv i Åmåls kommun. 

Bolaget är delägare i samverkansbolaget MittNät AB som samverkar runt centralutrustning, överordnade system 
samt teknisk utveckling. 

Under året har resterande del av villamarknaden i Åmål erbjudits anslutning till stadsnätet. Sammanfattningsvis 
har samtliga fastighetsägare i tätorten erbjudits möjligheten att ansluta sig. Ett flertal fastighetsägare till hyreshus, 
bostadsrätter och kommersiella aktörer har också anslutit sig till stadsnätet under året. Vidare har ytterligare 
tjänsteleverantörer tecknat avtal med stadsnätet. Avtal har, även år 2017, tecknats med fiberföreningar gällande 
byggnation av stamnät på landsbyggden. 

Utveckling av bolagets resultat och ställning 2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning, mkr 9,4 12,3 2,9 0,2 2,6 

Resultat efter finansiella poster, mkr 0,2 0,0 0,0 ‐0,5 ‐33,4 

Soliditet, % 8,8 10,3 12,6 74,7 99,0 

De uppgifter som avser räkenskapsår före 2014 har framtagits i enlighet med tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och de föregående 
räkenskapsåren. 
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6 Redovisningsprinciper 
Nedan beskrivs de viktigaste redovisningsprinciperna. Kommunen följer i allt väsentligt rekommendationerna från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder används både i 
årsredovisningar och i delårsrapporter. 

Redovisningslag 
Lag om kommunal redovisning (1997:614) ger ett regelverk för hur kommunens redovisning och bokföring ska 
fullgöras enligt god redovisningssed. 

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

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för investeringsbidrag, verkställda 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Nominell metod, det vill säga linjär avskrivning, används för beräkning 
av avskrivningar. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från RKR, 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 – enligt antagna regler för komponentavskrivning. 

Åmåls kommun började under 2015 att tillämpa komponentavskrivning avseende 2015 års investeringar. För 
verksamheterna gator samt vatten och avlopp har Åmåls kommun tillsammans med teknik‐ och fritidsnämnden i 
Säffle och Åmål tagit fram gemensamma definitioner av komponenter med tillhörande avskrivningstider. 

Inom koncernen har ÅKAB under år 2014 implementerat komponentredovisning utifrån Bokföringsnämndens 
allmänna råd (K3). I den sammanställda redovisningen för år 2014 har hänsyn tagits till ÅKAB:s övergång i enlighet 
med information från RKR daterat mars 2015. 

Omsättningstillgångar 
Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet eller till det verkliga värdet om detta är lägre. Vanligtvis nedskrivs 
kundfordringar som är äldre än 12 månader men bevakas under lång tid 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 anläggningstillgång enligt god redovisningssed. 

Avsättningar 
Från och med år 2011 har beslut tagits om att redovisning av sluttäckning av deponi ska hanteras genom 
avsättning, i enlighet med rekommendation från RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. 

Övergången till den nya redovisningen sker utifrån stöd av rekommendation från RKR 14.1 Byte av 
redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel, vilket inneburit att 
avsättningen gjorts utan resultatpåverkan, men med en direkt belastning av eget kapital. 

Skulder 
Pensionsskulden redovisas enligt 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. 

Kommunens kostnader för semesterlöner redovisas kontinuerligt utifrån intjänade och uttagna semesterdagar. 
Detta gäller även andra inarbetade och upplupna lönekostnader. 

Periodisering 
Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter rekommendation från RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter. 
Skatteintäkter redovisas under inkomståret för intjänandet. Redovisade skatteintäkter består av tre delar. 

1. Preliminära månatliga skatteinbetalningar under året. 
2. Prognos av eventuell avräkningslikvid, slutavräkning, för inkomståret. 
3. Differens mellan den slutliga taxeringen (som fastställs i november) och den redovisade skatteintäkten för 

föregående inkomstår. 
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Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till föregående år, har bokförts som kortfristig skuld 
(upplupna kostnader). 

 
Utställda kundfakturor efter årsskiftet, men hänförliga till föregående år, har bokförts som fordringar (upplupna 
intäkter). 

Leasing 
Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett avbetalningsköp. Ett finansiellt leasingavtal innebär i allt väsentligt 
att leasingtagaren får 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. 

Operationell leasing kan liknas vid en vanlig hyressituation. Leasingbolaget förvärvar utrustning som sedan hyrs ut 
till leasingtagaren mot en avgift. Leasingbolaget står bland annat för service, underhåll och försäkringar. 

Kommunens leasing- och hyresavtal redovisas som operationella vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs 
löpande. Leasingavtalen överstiger inte tre år och har därför inte tagits upp i balansräkningen. Enligt 
rekommendation från RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal 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 
Driftprojekt med extern finansiering har eliminerats i årsbokslutet och redovisats antingen som fordringar 
(upplupen intäkt) eller kortfristig skuld (förutbetald intäkt). 

Extraordinära poster  
Extraordinära poster 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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7 Resultaträkning med analys 
Resultaträkning är en sammanställning över hur ekonomin gått under året. Resultaträkningen visar intäkter och 
kostnader och ger som saldo årets resultat (vinst eller förlust). Detta resultat redovisas som förändring av eget 
kapital i balansräkningen. 

Kommunen bedriver verksamhet både i förvaltnings- och bolagsform. För att få en övergripande ekonomisk 
information om koncernens verksamhet och organisation redovisas en sammanställd resultaträkning. 

I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till resultaträkningen. 

I kapitlet Driftredovisning redovisas intäkter och kostnader per styrelse/nämnd. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Not Koncernen Kommunen 

  2017 2016 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 1 339,1 351,8 245,7 256,9 

Verksamhetens kostnader 2 -1 039,9 -1 011,9 -1 000,0 -966,5 

Avskrivningar 3 -47,4 -45,7 -15,4 -15,3 

Verksamhetens nettokostnader  -748,2 -705,8 -769,7 -724,9 

Skatteintäkter 4 511,2 492,5 511,2 492,5 

Generella statsbidrag och utjämning 5 275,9 269,2 275,9 269,2 

Finansiella intäkter 6 1,2 1,4 3,9 4,3 

Finansiella kostnader 7 -11,7 -12,6 -0,3 -0,2 

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto  28,4 44,7 21,0 40,9 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Bokslutsdisposition      

Skattekostnader 8 -1,9 -1,6   

Årets resultat 24 26,5 43,1 21,0 40,9 

7.1 Resultatanalys 
Nedan beskrivs intäkter och kostnader utifrån den sammanställda resultaträkningen (koncernen) samt för Åmåls 
kommun. 

Koncernen 
Resultatet för Åmåls kommuns koncern uppgår till 26,5 mkr, varav Åmåls kommun genererade 21,0 mkr, ÅKAB 
6,5 mkr och SÅAB -1,0 mkr (efter eliminering av mellanhavanden inom kommunkoncernen; SÅAB har fakturerat 
tjänster som ÅKAB har aktiverat som anläggningstillgång). 

Av koncernens intäkter på 339,1 mkr står kommunen för 245,7 mkr. Jämfört med föregående år har intäkterna 
minskat med 3,6 %. Minskningen är hänförbar till bidrag som kommunen har erhållit från staten och statliga 
myndigheter. 

Totala verksamhetskostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 1 087,3 mkr, varav kommunen stod för 
1 015,4 mkr. Jämfört med föregående år är det en ökning med 2,8 %. Personalkostnader står för större delen av 
ökningen. 

Finansiella nettokostnader uppgår till -10,5 mkr, vilket är en minskning jämfört med föregående år med 0,7 mkr. 

Kommunen 

Årets resultat 
Det ekonomiska resultatet för kommunen under år 2017 uppgår till 21,0 mkr, att jämföra med 40,9 mkr 
föregående år. Resultatet uppfyller de finansiella målen som kommunfullmäktige har fastställt när det gäller att de  
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totala kostnaderna inte skall uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter och att det ekonomiska resultatet ska vara 
på en nivå som minst resulterar i att det egna kapitalet inflationssäkras. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 3,5 % motsvarande 33,5 mkr. Tillsammans med att verksamhetens 
intäkter har minskat med 11,2 mkr gör att nettokostnaderna ökar med 44,8 mkr. Samtidigt ökar skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och utjämning med 3,3 % motsvarande 25,4 mkr och resultatet för året hamnar på 
21,0 mkr. 

Sett i förhållande till budget för perioden är resultatet 5,0 mkr bättre än budgeterat, där högre verksamhets-
intäkter väger upp högre kostnader än budgeterat för personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader. 

Verksamhetens intäkter 

De verksamhetsanknutna intäkterna består till största delen av avgifter från barnomsorg och äldreomsorg, 
lokalhyror, riktade bidrag från staten samt interkommunala ersättningar. 

Verksamhetens intäkter uppgår till 245,7 mkr (föregående år 256,9 mkr) och finansierar 24 % av verksamhetens 
kostnader (26 %). Verksamhetens intäkter har minskat med 11,2 mkr jämfört med 2016 och den största 
minskningen har skett på driftsbidragen från stat och statliga myndigheter som mellan åren 2016 och 2017 har 
minskat med 21,4 mkr. En ökning av försäljning av verksamhet med 7,1 mkr väger upp en del av 
intäktsminskningen. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader har ökat med 33,6 mkr jämfört med 2016, vilket motsvarar en ökning med 3,4 %. Större 
delen av ökningen står personalkostnaderna för, personalkostnader, inklusive pensioner, uppgår till 665,6 mkr 
eller 65,6 % av verksamhetens kostnader att jämföra med 64,0 % ifjol. 

Verksamhetens nettokostnader 

I kapitlet Driftredovisning redovisas verksamhetens nettokostnader per styrelse/nämnd. Nettokostnader har ökat 
med 44,8 mkr, vilket motsvarar 6,2 %. 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 

Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och statliga utjämningsbidrag under år 2017 uppgår till 787,1 mkr, att 
jämföra med 761,7 mkr föregående år. Ökningen motsvarar 3,3 %. Ökningen är hänförbar till skatteintäkter samt 
inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag. 

Finansnetto  

Kommunens finansnetto minskar med 0,5 mkr till +3,6 mkr. 
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8 Balansräkning med analys 
I balansräkning redovisas den finansiella ställningen per den 31 december 2017 samt per den 31 december 2016. 
Balansräkningen är en uppställning av koncernens och kommunens tillgångar och hur dessa har finansierats med 
skulder, avsättningar eller eget kapital. 

I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till balansräkningen. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Not Koncernen Kommunen 

  2017 2016 2017 2016 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar:      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 869,3 868,7 175,6 168,4 

Maskiner och inventarier 10 39,1 32,2 36,8 29,8 

Finansiella anläggningstillgångar 11 22,1 15,2 57,6 57,6 

Summa anläggningstillgångar  930,5 916,1 270,0 255,8 

Omsättningstillgångar      

Förråd och lager  0,6 0,2 0,0 0,0 

Fordringar 12 70,6 84,1 59,1 74,2 

Kortfristiga placeringar 13 0,3 0,4 0,3 0,4 

Kassa och bank 14 137,9 127,2 105,8 92,4 

Summa omsättningstillgångar  209,4 211,9 165,2 167,0 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 139,9 1 128,0 435,2 422,8 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Årets resultat  26,5 43,1 21,0 40,9 

Resultatutjämningsreserv  7,9 7,9 7,9 7,9 

Övrigt eget kapital  283,9 240,8 241,9 201,0 

Utgående eget kapital 15 318,3 291,8 270,8 249,8 

Avsättningar 16 22,2 24,7 18,6 21,2 

Skulder      

Långfristiga skulder 17 607,8 615,8 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 18 191,6 195,7 145,8 151,8 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 139,9 1 128,0 435,2 422,8 

ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtagande 19 1 285,7 1 383,2 1 285,4 1 382,9 

Pensionsförpliktelser 20 290,1 305,5 290,1 305,5 

Förvaltade fonder  4,7 4,9 4,7 4,9 

Outnyttjad kontokredit  65,0 65,0 65,0 65,0 

Överskottsfond (Skandia och KPA pension)  6,5 3,4 6,5 3,4 
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8.1 Finansiell analys 
Nedan beskrivs tillgångar och skulder från den sammanställda balansräkningen (koncernen) samt för Åmåls 
kommun. 

Koncernen 

Anläggningstillgångar 
Värdet på anläggningstillgångar uppgår till 930,5 mkr och har ökat med 14,4 mkr sedan den 31 december 2016. 

Omsättningstillgångar 
Summa omsättningstillgångar uppgår till 209,4 mkr och har minskat med 2,5 mkr. 

Avsättningar 
Avsättningar har minskat med 2,5 mkr, hänförbart till kommunens avsättning för pensioner inklusive särskild 
löneskatt samt regresskrav. 

Skulder 
Koncernens skulder har minskat under året med 12,1 mkr där de långfristiga skulderna minskat med 8,0 mkr. De 
långfristiga skulderna uppgår i koncernen till 607,8 mkr per balansdagen. 

Soliditet 
Soliditeten motsvarar eget kapital i relation till totala tillgångar och visar hur stor del av dessa som finansieras med 
egna medel. Soliditeten beskriver finansiell styrka på lång sikt. Per den 31 december 2017 uppgår solditeten för 
koncernen till 28 % (föregående år 26 %). Om pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen (ansvars-
förbindelser) inräknas hamnar soliditeten per den 31 december 2017 på 2 % (föregående år -1 %). Den beräknas 
genom att eget kapital minskas med ansvarsförbindelsen och jämförs med totala tillgångar. 

Kommunen 

Anläggningstillgångar 
Värdet på kommunens anläggningstillgångar har ökat med 14,2 mkr under år 2017 och uppgår per den 31 
december till 270,0 mkr och det är de materiella anläggningstillgångar som ökar. Det har investerats för 29,6 mkr 
medan avskrivningarna har uppgått till 15,4 mkr. De finansiella anläggningstillgångarna har under året inte 
förändrats. 

Omsättningstillgångar 
Kommunens omsättningstillgångar har minskat med 1,8 mkr under år 2017 och uppgår per den 31 december till 
165,2 mkr. Minskade fordringar med 15,1 mkr men en ökning avseende kassa och bank om 13,4 mkr. 

I kassaflödesanalysen redovisas kommunens kassaflöde under år 2017. 

Avsättningar 
Under året har avsättningar minskat med 2,6 mkr och uppgår per den 31 december 2017 till 18,6 mkr. 

Skulder 
Kommunen har inga lån i banker eller låneinstitut och de kortfristiga skulderna har under året minskat med 
6,0 mkr. 

Soliditet 
För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både 
ekonomi och verksamhet. Ett av målen är att soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst 
uppgå till 50 %. Soliditeten uppgår per den 31 december 2017 till 62 % (59 %). Om pensionsskulden som ligger 
utanför balansräkningen (som en ansvarsförbindelse) inräknas uppgår soliditeten till -4 % (-13 %). Den beräknas 
genom att eget kapital minskas med ansvarsförbindelsen och jämförs med totala tillgångar. 

Pensionsskuld 
Pensionsskulden som redovisas som en ansvarsförbindelse har under året minskat och uppgår per den 31 
december 2017 till 290,1 mkr. 
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9 Kassaflödesanalys 
I kassaflödesanalysen redovisas koncernens och kommunens finansiering och investeringar under året. 

I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till kassaflödesanalysen. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Not Koncernen Kommunen 

  2017 2016 2017 2016 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  26,5 43,1 21,0 40,9 

Justering för avskrivningar  47,4 45,7 15,4 15,3 

Justering för avsättningar 21 -2,5 -1,5 -2,6 -3,1 

Övriga justeringsposter 22 1,5 0,0 0,0 -1,2 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  72,9 87,3 33,8 51,9 

Ökning (-) / minskning (+) av förråd  -0,4 0,1 0,0 0,0 

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar  13,6 -8,1 15,2 -11,8 

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder  -4,1 -28,7 -6,0 -29,9 

  Rörelsekapitalets förändring  9,1 -36,7 9,2 -41,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  82,0 50,6 43,0 10,2 

Investeringar      

Bruttoinvesteringar  -41,2 -49,7 -29,8 -26,4 

Investeringsbidrag  0,0 0,6 0,2 0,6 

Försäljning av anläggningstillgångar  0,0 4,4 0,0 4,0 

Anskaffning fastigheter  -15,2 -10,3 0,0 0,0 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 23 -6,9 -2,6 0,0 -0,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -63,3 -57,6 -29,6 -22,3 

Upplåning      

Nyupptagna lån  10,0 7,0 0,0 0,0 

Amortering och inlösen av lån  -18,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -8,0 7,0 0,0 0,0 

Periodens kassaflöde  10,7 0,0 13,4 -12,1 

Likvida medel vid årets början  127,2 127,2 92,4 104,5 

Likvida medel vid periodens slut  137,9 127,2 105,8 92,4 

Förändring likvida medel (kassa och bank)  10,7 0,0 13,4 -12,1 

Koncernen 
Koncernens likvida medel ökar med 10,7 mkr under året och uppgår till 137,9 mkr per den 31 december 2017. 

Koncernens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett 
positivt kassaflöde om 72,9 mkr. Då förändringar av förråd, kortfristiga fordringar och skulder ytterligare förstärker 
lividiteten med 9,1 mkr är kassaflödet från den löpande verksamheten 82,0 mkr. 

Koncernens investeringar för året uppgår till 63,3 mkr och innan amortering av lån har koncernen ett positivt 
kassaflöde om 18,7 mkr. 

Efter koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten, -8,0 mkr, blir det ett positivt kassaflöde för 
koncernen på 10,7 mkr. 
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Kommunen 
Kommunens likvida medel ökar med 13,4 mkr under året och uppgår 105,8 mkr per den 31 december 2017. 

Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett 
positivt kassaflöde om 33,8 mkr. Då förändringar av kortfristiga fordringar och skulder ytterligare förstärker 
lividiteten med 9,2 mkr är kassaflödet från den löpande verksamheten 43,0 mkr. 

Kommunens investeringar för året uppgår till 29,6 mkr och därmed blir det ett positivt kassaflöde för kommunen 
om 13,4 mkr. 
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10 Notupplysningar 
Nedan följer tilläggsupplysningar till resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Not 1     

Verksamhetens intäkter     

Försäljningsmedel 2,4 2,0 2,4 2,0 

Taxor och avgifter 28,9 26,5 28,9 26,5 

Hyror och arrenden 113,1 113,1 27,8 28,2 

Bidrag 136,3 155,8 136,3 155,7 

Försäljning verksamhet och entreprenad 57,1 48,7 50,3 43,2 

Övriga intäkter 1,3 5,7 0,0 1,3 

Summa 339,1 351,8 245,7 256,9 

     

Not 2     

Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader -688,2 -649,9 -665,6 -628,1 

Material -32,2 -31,4 -31,6 -30,7 

Hyror -14,8 -14,3 -69,4 -66,7 

Köpta tjänster -187,7 -191,1 -187,2 -189,7 

Bidrag -33,3 -36,5 -33,3 -36,5 

Övriga kostnader -83,7 -88,7 -12,9 -14,8 

Summa -1 039,9 -1 011,9 -1 000,0 -966,5 

     

Not 3     

Avskrivningar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -37,8 -36,6 -7,4 -7,7 

Inventarier -9,6 -9,1 -8,0 -7,6 

Summa -47,4 -45,7 -15,4 -15,3 

     

Not 4     

Skatteintäkter     

Preliminärt erhållen kommunalskatt 512,3 494,6 512,3 494,6 

Slutavräkning kommunalskatt -1,1 -2,1 -1,1 -2,1 

Summa 511,2 492,5 511,2 492,5 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Not 5     

Generella statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämningsbidrag 184,6 169,2 184,6 169,2 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regleringsbidrag -0,1 -0,4 -0,1 -0,4 

Kostnadsutjämningsbidrag 21,5 24,7 21,5 24,7 

Utjämningsbidrag LSS 26,8 26,7 26,8 26,7 

Fastighetsavgift 22,9 22,6 22,9 22,6 

Generella statsbidrag 20,2 26,4 20,2 26,4 

Summa 275,9 269,2 275,9 269,2 

     

Not 6     

Finansiella intäkter     

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,0 0,0 

Utdelning på aktier och andelar 1,0 1,1 1,0 1,1 

Övriga finansiella intäkter 0,1 0,2 2,9 3,2 

Summa 1,2 1,4 3,9 4,3 

     

Not 7     

Finansiella kostnader     

Räntekostnader -11,4 -12,5 0,0 -0,1 

Ränta på pensionsavsättning -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 

Summa -11,7 -12,6 -0,3 -0,2 

     

Not 8     

Skattekostnader     

Uppskjuten skatt -1,9 -1,6   

     

Not 9     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående balans 868,7 862,8 168,4 164,2 

Korrigering mellan tillgångskonton 0,0 0,1 0,0 0,1 

Årets investeringar 24,7 36,6 14,7 14,6 

Anskaffning fastigheter 15,2 10,3 0,0 0,0 

Bokfört värde sålda fastigheter 0,0 -4,4 0,0 -2,8 

Avskrivningar -37,8 -36,7 -7,5 -7,7 

Nedskrivning -1,5 0,0 0,0 0,0 

Utgående balans 869,3 868,7 175,6 168,4 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Specifikation:     

Mark 57,1 57,1 7,5 7,5 

Verksamhetsfastigheter 0,3 0,4 0,3 0,4 

Fastigheter för affärsverksamhet 96,4 93,0 96,4 93,0 

Publika fastigheter 59,5 55,8 59,5 55,8 

Fastigheter för annan verksamhet 11,9 11,7 11,9 11,7 

Markanläggningar 1,7 2,0 0,0 0,0 

Byggnader 600,1 595,6 0,0 0,0 

Tekniska anläggningar 42,3 53,1 0,0 0,0 

Summa 869,3 868,7 175,6 168,4 

     

Not 10     

Maskiner och inventarier     

Ingående balans 32,2 28,8 29,8 26,3 

Årets investeringar 16,5 12,5 14,9 11,2 

Korrigering mellan tillgångskonton 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Avskrivningar -9,6 -9,0 -7,9 -7,6 

Utgående balans 39,1 32,2 36,8 29,8 

Specifikation:     

Maskiner och inventarier 34,4 29,0 32,1 26,6 

Bilar och andra transportmedel 4,2 2,5 4,2 2,5 

Konst 0,2 0,3 0,2 0,3 

Övrigt 0,3 0,4 0,3 0,4 

Summa 39,1 32,2 36,8 29,8 

     

Not 11     

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier, värdepapper och andelar:     

Åmåls Kommunfastigheter AB 100 % 0,0 0,0 33,4 33,4 

Stadsnät i Åmål AB 100 % 0,0 0,0 3,0 3,0 

Dalslands Turist AB, 500 aktier 0,5 0,5 0,5 0,5 

Vänerhamn, 200 aktier 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kommentus, 10 aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga aktier, värdepapper och andelar 0,0 0,2 0,0 0,0 

Aktieägartillskott, Åmåls Kommunfastigheter AB 0,0 0,0 8,9 8,9 

Andelskapital i Kommuninvest 11,1 11,1 11,1 11,1 

Långfristiga fordringar 10,3 3,2 0,5 0,5 

Långfristig fordran koncernföretag  0,0 0,0 0,0 

Summa 22,1 15,2 57,6 57,6 



Årsredovisning 2017, Åmåls kommun                              (100)34

  

Årsredovisning 2017, Åmåls kommun 34(87) 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Not 12     

Fordringar     

Kundfordringar 15,9 13,7 8,8 7,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,7 18,4 25,2 15,2 

Övriga kortfristiga fordringar 27,0 52,0 25,1 51,1 

Summa 70,6 84,1 59,1 74,2 

     

Not 13     

Kortfristiga placeringar     

Elcertifikat 0,3 0,4 0,3 0,4 

     

Not 14     

Kassa och bank     

Kassa 0,1 0,0 0,0 0,0 

Plusgiro 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bank 137,8 127,2 105,8 92,4 

Summa 137,9 127,2 105,8 92,4 

     

Not 15     

Eget kapital     

Ingående balans 291,8 248,7 249,8 208,9 

Årets resultat 26,5 43,1 21,0 40,9 

Utgående balans 318,3 291,8 270,8 249,8 

Specifikation:     

Resultatutjämningsreserv 7,9 7,9 7,9 7,9 

Övrigt eget kapital 310,4 283,9 262,9 241,9 

Summa 318,3 291,8 270,8 249,8 

     

Not 16     

Avsättningar     

Pensioner 5,5 6,8 5,5 6,8 

Särskild löneskatt 1,3 1,6 1,3 1,6 

Återställning deponi 11,8 12,8 11,8 12,8 

Regresskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uppskjuten skatteskuld 3,6 3,5 0,0 0,0 

Summa 22,2 24,7 18,6 21,2 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Not 17     

Långfristiga skulder     

Lån i banker och låneinstitut 607,8 615,8 0,0 0,0 

Summa 607,8 615,8 0,0 0,0 

     

Not 18     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 14,1 3,0 0,0 0,0 

Leverantörsskulder 39,0 48,9 26,2 29,5 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 126,9 122,8 96,9 100,8 

Övriga kortfristiga skulder 11,6 21,0 22,7 21,5 

Summa 191,6 195,7 145,8 151,8 

     

Not 19     

Borgensåtagande     

Åmåls Kommunfastigheter AB 565,7 583,7 565,7 583,7 

Stadsnät i Åmål AB 45,0 35,0 45,0 35,0 

Kommuninvest3 673,4 762,9 673,4 762,9 

Fengersfors Folkets hus 1,2 1,2 1,2 1,2 

SBAB 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo AB 0,3 0,3 0,0 0,0 

Summa 1 285,7 1 383,2 1 285,4 1 382,9 

     

Not 20     

Pensionsförpliktelser     

ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 290,1 305,5 290,1 305,5 

     

     

     

     

     

                                                      
3 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 288 kommuner och landsting/regioner som per den 31 december 2017 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid 
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB och dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Åmåls kommuns ansvar, enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 31 december 2017 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 484 mkr och totala tillgångar till 349 244 mkr. Åmåls kommuns andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 673 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 687 mkr. 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Not 21     

Justering för avsättningar     

Pensioner inklusive särskild löneskatt -1,6 -0,4 -1,6 -0,4 

Återställning deponi -1,0 -2,0 -1,0 -2,0 

Regresskrav 0,0 -0,7 0,0 -0,7 

Uppskjuten skatteskuld 0,1 1,6 0,0 0,0 

Summa -2,5 -1,5 -2,6 -3,1 

     

Not 22     

Övriga justeringsposter     

Realisationsvinst vid fastighetsförsäljning 0,0 0,0 0,0 -1,2 

Nedskrivning 1,5 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 1,5 0,0 0,0 -1,2 

     

Not 23     

Förändring av finansiella anläggningstillgångar     

Åmåls Kommunfastigheter AB - aktieägartillskott 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Övriga finansiella anläggningstillgångar -6,9 -2,6 0,0 0,0 

Summa -6,9 -2,6 0,0 -0,5 

     

Not 24     

Årets resultat     

Enligt resultaträkningen   21,0 40,9 

Reducering av realisationsvinster   0,0 -1,3 

Resultat efter balanskravsjusteringar   21,0 39,6 

Avsatta medel för flyktingverksamhet   0,0 -14,7 

Ianspråktagna medel för flyktingverksamhet   8,0 0,0 

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl   29,0 24,9 
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11 Övrig redovisning i kommunen 

11.1 Driftredovisning 
Redovisade intäkter och kostnader samt avvikelse mot budget för respektive styrelse/nämnd framgår av 
nedanstående tabell samt i nedanstående kommentarer. Beloppen presenteras i miljoner kronor (mkr). 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till -769,8 mkr, vilket motsvarar budget för 2017. 

Ansvarsområde Intäkter Kostnader Bokslut Budget Avvikelse 
budget 

Kommunfullmäktige 0,0 -3,5 -3,5 -3,1 -0,4 

Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen 49,0 -156,4 -107,4 -111,0 3,6 

Kommunstyrelsen - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 58,2 -95,7 -37,5 -38,1 0,6 

Bygg- och miljönämnden 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 100,7 -364,8 -264,1 -265,1 1,0 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 7,9 -44,0 -36,1 -36,1 0,0 

Vård- och omsorgsnämnden 64,2 -366,9 -302,7 -302,9 0,2 

Överförmyndarnämnden 13,9 -14,0 -0,1 -0,1 0,0 

Finansförvaltningen 183,1 -201,3 -18,2 -13,2 -5,0 

Verksamhetens nettokostnader 477,0 -1 246,8 -769,8 -769,8 0,0 

Skatteintäkter 511,2 0,0 511,2 508,8 2,4 

Generella statsbidrag och utjämning 275,9 0,0 275,9 275,2 0,7 

Finansiella intäkter 3,9 0,0 3,9 3,6 0,3 

Finansiella kostnader 0,0 -0,2 -0,2 -1,8 1,6 

Årets resultat, mkr 1 268,0 -1 247,0 21,0 16,0 5,0 

Nedan beskrivs driftredovisning per styrelse/nämnd specificerad per verksamhetsområde. 

Kommungemensamma verksamheter omfattar overheadkostnader som är till övergripande nytta för samtliga 
verksamheter. 

Särskilt riktade insatser omfattar flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges budget omfattar även budget för kommunrevision, överförmynderi och valnämnden. 

Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Kommungemensamma verksamheter -38,2 -39,5 1,3 -34,8 -3,4 

Politisk verksamhet -9,6 -10,1 0,5 -10,0 0,4 

Infrastruktur, skydd -23,1 -24,7 1,6 -21,4 -1,7 

Kultur och fritid -14,6 -14,2 -0,4 -13,9 -0,7 

Pedagogisk verksamhet -17,8 -17,8 0,0 -17,2 -0,6 

Vård och omsorg -2,3 -2,4 0,1 -2,8 0,5 

Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,8 

Affärsverksamhet -1,8 -2,3 0,5 -3,8 2,0 

Summa, mkr -107,4 -111,0 3,6 -104,7 -2,7 
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Nettokostnader har ökat med 2,7 mkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar 3 %. 

Avvikelse mot budget uppgår till +3,6 mkr. 

Kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Kommungemensamma verksamheter -1,0 -0,9 -0,1 -0,9 -0,1 

Infrastruktur och skydd -0,2 -0,3 0,1 -0,3 0,1 

Pedagogisk verksamhet -8,8 -8,9 0,1 -8,1 -0,7 

Vård och omsorg -16,2 -16,6 0,4 -13,9 -2,3 

Särskilt riktade insatser -11,3 -11,4 0,1 -0,6 -10,7 

Summa, mkr -37,5 -38,1 0,6 -23,8 -13,7 

Nettokostnader har ökat med 13,7 mkr jämfört med föregående år. Ökningen är hänförbar till särskilt riktade 
insatser på grund av att intäkter för flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder har minskat. 

Avvikelse mot budget uppgår till +0,6 mkr. 

Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämndens budget utgörs av kostnader för politisk verksamhet/nämndverksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Kommungemensamma verksamheter 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,5 

Politisk verksamhet -0,3 -0,4 0,1 -0,4 0,1 

Kultur och fritid -3,1 -2,5 -0,6 -3,8 0,7 

Pedagogisk verksamhet -261,2 -262,2 1,0 -243,4 -17,8 

Särskilt riktade insatser 0,5 0,0 0,5 10,6 -10,1 

Summa, mkr -264,1 -265,1 1,0 -237,5 -26,6 

Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 26,6 mkr, varav 10,1 mkr avser särskilt riktade 
insatser, vilket beror på att intäkter för flyktingmottagning från finansförvaltningen har minskat. 

Nettokostnadsökningen exklusive särskilt riktade insatser uppgår till 7 % och förklaras av ökade personalkostnader. 

Avvikelse mot budget uppgår till + 1,0 mkr. 

De största avvikelserna mot budget avser 

 intäkter +11,8 mkr 
 personalkostnader -5,5 mkr 
 bidrag till fristående verksamheter -5,1 mkr. 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Politisk verksamhet 0,2 0,2 0,0 0,3 -0,1 

Infrastruktur, skydd m.m. 18,6 18,6 0,0 18,3 0,3 

Park och fritid 17,3 17,3 0,0 17,2 0,1 

Summa, mkr 36,1 36,1 0,0 35,8 0,3 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål är gemensam nämnd för Säffle och Åmåls kommuner sedan år 2011. 
Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska 
verksamheter, park- och fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner. 
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Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. Säffle kommun är 
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag 
gäller fastställt reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma 
nämnden. 

Åmåls kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål och teknik- och fritidsnämnden svarar för drift- och underhåll 
av dessa. Nämnden hyr anläggningarna motsvarande kostnaden för avskrivning och ränta. 

De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna under år 2017 innebar en ramökning 
med 1 % för både Säffle och Åmål. 

De nya redovisningsreglerna med komponentavskrivning av investeringar medför att utgifter för 
beläggningsarbete har flyttats från nämndens budget för drift till investering. Ytterligare justering av driftbudgeten 
har gjorts med hänsyn till lägre internränta. 

I Åmål har gatuenheten fått ökad budgetram för ökade kapitalkostnader. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Verksamhetsområde Bokslut Budget Avvikelse budget Föregående år Förändring 

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 

Infrastruktur, skydd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vård och omsorg -303,6 -302,4 -1,2 -288,0 -15,6 

Särskilt riktade insatser 1,2 -0,2 1,4 0,0 1,2 

Summa, mkr -302,7 -302,9 0,2 -288,3 -14,4 

Nettokostnader har ökat med 14,4 mkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar 5 %. 

Avvikelse mot budget uppgår till +0,2 mkr. 

Överförmyndarnämnden 
Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd redovisar ett underskott jämfört 
med budget på -106 tusen kronor (tkr). Den främsta orsaken till avvikelsen är 2017 års lönerevision samt inlösen av 
flextidsavtalet som inte beaktats i budgetunderlaget. 

Eftersom varje kommun belastas för sin del av underskottet så har debitering till varje enskild kommun skett. 
Åmåls kommuns andel uppgår till -30 tkr. 

Finansförvaltningen 
Driftbudget för finansförvaltningen omfattar kommunens pensionskostnader och arbetsgivaravgifter samt 
internräntor och förändring av löneskulder. 

Avvikelsen jämfört med budget uppgår till -4,8 mkr, varav -8,0 mkr är hänförbar till underskott för 
flyktingverksamhet. Finansförvaltningen har överfört intäkter till integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
samt barn- och utbildningsnämnden för att täcka dessa underskott. 

Underskotten belastar kommunens avsatta medel för flyktingverksamhet i balanskravsutredningen. 

Budgeterad resurs för löneuppräkning, posten "ofördelat", uppgick till 33,6 mkr. Utfallet blev 30,3 mkr vilket 
innebär ett överskott på +3,3 mkr. 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
Skatteintäkter har ökat jämfört med vad som budgeterats vilket ger ett överskott på +2,4 mkr. 

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag har ökat jämfört med budget vilket ger ett överskott 
på +0,7 mkr. 

Överskott jämfört med budget hänförbart till finansiella poster uppgår till +1,9 mkr. 
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11.2 Investeringsredovisning 
Investeringar redovisas i nedanstående tabell. De investeringsprojekt vars budget överstiger tio prisbasbelopp 
specificeras nedan. 

2017 års investeringsbudget uppgår till 45,6 mkr. Investeringar har genomförts till ett belopp av 29,8 mkr. 
Budgetavvikelse uppgår till 15,8 mkr. 

Belopp i miljoner kronor (mkr) Bokslut Budget Avvikelse budget 

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 

Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen 12,1 16,4 4,3 

Kommunstyrelsen - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 0,3 0,5 0,2 

Barn- och utbildningsnämnden 1,9 3,2 1,3 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 13,8 22,5 8,7 

Vård- och omsorgsnämnden 1,7 3,0 1,3 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 

Total bruttoinvestering 29,8 45,6 15,8 

Investeringsbidrag -0,2  0,2 

Anslutningsavgifter    

Total nettoinvestering 29,6 45,6 16,0 

Försäljning mark, byggnader och tekniska anläggningar    

Försäljning maskiner och inventarier    

Anskaffning fastigheter    

Total investeringsredovisning 29,6   
 
Investeringsprojekt överstigande tio prisbasbelopp 
Belopp i miljoner kronor (mkr) Bokslut Budget Avvikelse 

budget 
Kommentar 

Kommunstyrelsen -
 kommunstyrelseförvaltningen: 

    

9765 Två nya serverhallar 0,3 1,5 1,2 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. 

9444 Fiberutbyggnad glesbygd 0,0 1,4 1,4 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. 

9502 IT-investering 
fiberutbyggnad 

0,0 1,5 1,5 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. 

9506 Ombyggnad av höjdfordon 2,2 2,3 0,1 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. Kvarstående medel 
kommer att användas till anpassning av 
ombyggnationen. 

8705 Kulturmagasinet/Gamla 
kyrkan 

0,2 3,6 3,4 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. 

9759 IT-investering enheten 
grundskola 

1,5 1,5 0,0 Investeringar har genomförts i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

9761 IT-investering enheten 
gymnasium 

0,9 0,7 -0,2 Investeringar har genomförts i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

9762 IT-investering vård- och 
omsorgsförvaltningen 

0,5 0,5 0,0 Investeringar har genomförts i samråd med vård- och 
omsorgsförvaltningen 
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Bokslut Budget Avvikelse 
budget 

Kommentar 

9779 Marinan - byte av tak 0,6 0,5 -0,1 Genomförd investering överstiger budget med 27 %. 

8709 Hornlyckan 1 2,6 0,0 -2,6 Förbättringar som har gjorts på fastigheten Hornlyckan 
1 (f.d. vandrarhemmet) har bokförts som investering. 
Den var inte budgeterad. 

Barn- och utbildningsnämnden:     

9701 Skolmöbler 0,5 0,5 0,0 Inköp av fem klassrumsuppsättningar med skolbänkar 
och stolar till Södra skolan och Rösparksskolan. 

9702 Arbetsplatsmöbler 0,1 0,5 0,4 Inköp av arbetsplatsmöbler till Södra skolans 
personalrum. En önskan om överföring av kvarstående 
medel till budgetår 2018 har lämnats. 

Teknik- och fritidsnämnden     

9571 Återställning efter 
fiberarbeten 

0,5 1,0 0,5 Byte av gatubelysningskabel sker i samband med att 
fiber- eller elkablar dras fram och utgiften blir därmed 
lägre än om arbetet skulle genomföras som ensam 
ledningsägare. En önskan om överföring av kvarstående 
medel till budgetår 2018 har lämnats för att kunna 
fortsätta att förbättra gatubelysningen. 

9728 Beläggningsarbeten 
högtrafik 

1,5 1,8 0,3 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats för att kunna fortsätta att 
genomföra beläggningsarbeten på kommunens gator, 
gång- och cykelvägar samt gångbanor. 

9729 Beläggningsarbeten lågtrafik 1,6 1,8 0,2 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats för att kunna fortsätta att 
genomföra beläggningsarbeten på kommunens gator, 
gång- och cykelvägar samt gångbanor. 

8708 Toveks 1,6 0,0 -1,6 Ny gata har byggts på fastigheten Åmål 4:16 (företaget 
Toveks Lastbilar AB). 

9723 Mossängen - belysning 0,0 0,5 0,5 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. 

9736 Biodammar Fengersfors 0,0 3,0 3,0 Överskottet ska täcka investeringen på fastigheten 
Åmål 4:16 (Toveks Lastbilar AB). Resterande belopp 
återlämnas då investeringen är framflyttad till år 2020. 

9680 Byte ledningsnät 1,2 1,2 0,0 Medel har använts för ledningsnätsåtgärder i 
Fengersfors, Olovsgatan och Norströmsgatan. 

9738 Byte av ledningsnät 4,4 3,9 -0,5 Ledningsarbeten innebar komplikationer med avseende 
på framkomlighet. Förseningar har därför i högsta grad 
undvikits. Projektet har tillåtits fortgå trots att tilldelade 
budgetmedel för år 2017 var förbrukade. Underskottet 
överföres till 2018. 

9742 Anslutning Tössebäcken 0,0 3,5 3,5 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. 

9684 Ledningsarbeten Tösse 0,0 1,0 1,0 En önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. 

Vård- och omsorgsnämnden:     

9747 Inventarier demenscentrum 0,0 0,8 0,8 Ombyggnad till demenscentrum startar under hösten 
2018. Inventarier köps in när ombyggnaden är klar. En 
önskan om överföring av kvarstående medel till 
budgetår 2018 har lämnats. 

Summa 20,2 33,0 12,8  
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12 Verksamhetsberättelser samt måluppfyllelse 

12.1 Inledning 
I nedanstående verksamhetsberättelser beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen för inriktningsmålen som styr 
respektive styrelse/nämnds verksamhet utifrån Åmåls vision - Sveriges mest gästvänliga stad. 

Visionen innehåller varumärkeslöfte och samlade styrkor i form av fyra spelplaner. Konkret utmynnar visionen 
även i fyra värdeord som beskriver personligheten i varumärket Åmål: 

 genuin 
 omtänksam 
 aktiv 
 modig. 

Inriktningsmålen har sin utgångspunkt i de strategiska utvecklingsområden och strategiska målen som 
kommunfullmäktige tog beslut om i februari 2016. 

Följande perspektiv ska genomsyra mål- och resultatarbetet: 

 välfärd och folkhälsa 
 klimat och miljö 
 demokrati och delaktighet 
 av kommunfullmäktige fastställda styrdokument som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall specifika 

nämndområden/förvaltningar ska alltid beaktas. 

Resultatet beskrivs på följande sätt: 

 

12.2 Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen 
Uppdrag 
Kommunstyrelsen ansvarar för strategiska frågor som rör hela kommunen och för den långsiktiga planeringen. 
Vidare är kommunstyrelsen kommunens ledningsorgan med övergripande ansvar för kommunens verksamheter 
och utveckling. Kommunstyrelsen har det direkta ansvaret för kommunens ekonomi och det övergripande 
ansvaret över kommunens fastighetsbolag och fiberbolag samt ska underrätta kommunfullmäktige om 
utvecklingen i det kommunalförbund där kommunen är medlem. 

Utöver detta har kommunstyrelsen det operativa verksamhetsansvaret för ett antal verksamheter. 

Viktiga händelser 
Detta avsnitt är indelat i tre underrubriker som är kopplade till de perspektiv som kommunfullmäktige angivit ska 
genomsyra kommunens arbete, nämligen demokrati och delaktighet, klimat och miljö och välfärd och hälsa. 

Demokrati och delaktighet 
Eleverna på Karlbergsgymnasiet har numera en breddad matsedel. Eleverna kan varje dag välja mellan tre olika 
maträtter, nämligen green (vegetarisk), enjoy (klimatsmart, annorlunda och nyttigt) och classic (mer traditionell 
kost). På så vis ges eleverna större valfrihet och utbudet breddas. Dessutom inkluderas många av de vanligaste 
specialkostbehoven i den ordinarie matsedeln. 
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Förutsättningarna för handel i Sverige ändras fort just nu. Både nationell och internationell näthandel ökar. Åmåls 
handelsindex är väldigt bra jämfört med många andra mindre kommuner, men utmaningarna är trots det stora för 
vissa näringsidkare. I syfte att stärka handeln i Åmål och stadens attraktivitet som handelsort har en 
medborgardialog med temat utveckling av handelsstråk genomförts. Resultatet kommer att vävas in i 
förvaltningens fortsatta arbete att stärka det lokal näringslivet. 

Eleverna på Karlbergsgymnasiet har hjälpt tillväxtenheten med att ta fram en broschyr som, tillsammans med 
väggalmanackan för Åmåls 375-årsfirande, har skickats till flera årskullar av yngre, före detta Åmålsbor. Budskapet 
är Vi saknar dig och några av de positiva aspekter gällande Åmål som lyfts fram i broschyren är rimliga 
bostadspriser och brett kulturutbud. 

Invigning av nya Plantaget ägde rum på valborgsmässoafton 2017. Plantaget har fått en vacker utformning 
bestående av tre mötesplatser på en central grönyta. Ombyggnationen föregicks av en medborgardialog, då det 
inledningsvis fanns delade meningar om medborgarnas syn på de planerade ändringarna i parken. 

Under år 2017 publicerades antologin Nya röster, där unga kvinnor som flytt från Syrien till Åmål skildrar sina 
tankar och levnadsöden. Boken blev uppmärksammad av nationell media och var ett mycket uppskattat inslag i 
programmet på sommarens Bokdagar i Dalsland. Åmåls kommun har bidragit till boken via finansiering. 

Flera internationella delegationer har besökt Åmåls kommun under året, både kopplat till förskoleverksamhet och 
till Leader (en metod för utveckling av landsbygden inom EU). Tre ungdomar har studerat i USA och Spanien på 
stipendium. Inom ramen för kommunens samarbete med vänorten DePere studerar en utbytesstudent från USA 
för närvarande vid Karlbergsgymnasiet. 

Med stöd från Statens Kulturråd deltar musikskolan i en satsning för att göra verksamheten än mer tillgänglig för 
barn och unga. Antalet elever har ökat med 60 under år 2017. Projektet "BioLab 2.0 - biografen som lokal 
utvecklingsresurs" med stöd från regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen avslutades under våren. 
Erfarenheterna från projektet är entydiga att biografen är en mötesplats som genererar engagemang och 
inspirerar till kreativitet kring nya arrangemang och aktiviteter. Åmåls biblioteks barn- och ungdomsverksamhet 
har år 2017 utmärkts av ett ökat läsfrämjande arbete i samarbete med kommunens skolor, familjecentral och BVC. 

Klimat och miljö 
Under år 2017 har kommunfullmäktige antagit en energi- och klimatstrategi, som ska visa vägen för kommunens 
fortsatta arbete inom området. Inför år 2018 gjordes en satsning på 500 000 kronor på miljöstrategiskt arbete. 

Boken Natur i Dalsland har publicerats. Boken beskriver Dalslands speciella fauna och ger praktiska tips till trevliga 
besöksmål. Boken har tillkommit genom ett samarbete mellan alla dalslandskommunerna och har delvis 
finansierats via LONA-medel (lokala naturvårdssatsningar). 

Sedan 2015 är Åmåls kommun Fairtrade-diplomerad. En av de aktiviteter som genomfördes under 2017 var att 
utmana medborgare, företag och föreningar att delta i årets fikautmaning World Fairtrade Challenge, med fokus 
på rättvis handel och etisk konsumtion världen över. 

Välfärd och hälsa 
Arbetet inom området välfärd och folkhälsa har under år 2017 gått i styrdokumentens tecken. Kommunfullmäktige 
har under året antagit styrdokument rörande suicidprevention, livsmedel och måltider (tillsammans med övriga 
dalslandskommuner och Säffle kommun) och våldsbejakande extremism. Varje styrdokument har i sin tur följts av 
mer verksamhetsnära, operativa insatser inom kommunstyrelseförvaltningen och andra förvaltningar. Det handlar 
bland annat om framtagande av handlingsplaner och utbildningsinsatser för såväl medborgare, anställda och 
brukare. Kommunens arbete med suicidprevention är så väl utvecklat att det uppmärksammats både på regional 
och på nationell nivå. 

Måltidspedagogik har introducerats på vissa förskolor under år 2017. Tanken är att den mat som barnen äter och 
måltiderna på förskolan ska kunna utgöra ett pedagogiskt verktyg kopplat till läroplanen. Barnen får lära sig om 
smaker, dofter, näringslära med mera och även hjälpa till vid tillagningen, vara så kallad "minikock". För att få 
bättre dialog mellan förskolans personal och kostenhetens personal har måltidsråd införts på de flesta förskolor. 
Under år 2018 kommer både måltidsråd och måltidspedagogik introduceras på ännu fler förskolor. 

Kommunstyrelsen beslutade att införa fria bussresor för medborgare över 75 år. Under hösten har arbetet pågått 
med införandet, som sker den 1 januari 2018. 

Varje år delar Åmåls kommun, under festliga former, ut arbetsmiljöpriset till en enhet som utmärkt sig för gott 
arbete inom området arbetsmiljö. Under år 2017 tillhörde två av tre enheter i final kommunstyrelseförvaltningen, 
nämligen miljöenheten och kostenheten. 
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Kommunen har under år 2017 arbetat med ökad sysselsättning genom bland annat vård- och omsorgsnämndens 
projekt "Rätt till heltid - möjlighet till deltid". Projektet skedde i samverkan mellan kommunstyrelsen och vård- och 
omsorgsnämnden. Inom vård- och omsorgsnämnden har fler personer fått en heltidstjänst. Projektet har fallit så 
väl ut att vård- och omsorgsnämnden beslutat att införa konceptet brett inom sin förvaltning. 
 

Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad 

Strategiska utvecklingsområden: 
Lärande och utveckling 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Alla ska ges förutsättningar till en bra in- och övergång till 
arbetslivet. 

 Kommunstyrelseförvaltningen har inte lagt in några 
underliggande mål till detta inriktningsmål. 

Att fortsätta arbeta med gränsöverskridande utbildning 
som sätter individens mål och arbetsmarknadens behov i 
centrum. 

 Kommunstyrelseförvaltningen har inte lagt in några 
underliggande mål till detta inriktningsmål. 

Folkbildning och kulturella uttryck ska ge inspiration till 
nytänkande. 

 Målet bedöms som delvis uppnått. Av de underliggande 
målen är merparten uppfyllda. 
 
Som exempel på folkbildningsaktiviteter kan nämnas 
Europa Direkts verksamhet, där över tusen ungdomar har 
fått mer fördjupad kunskap om EU. Ett arbete med att 
göra både kommunens externa webb och intranät mer 
lättnavigerade och tillgängliga har genomförts. 
Kommunens närvaro på sociala medier ökar, bland annat 
genom Räddningstjänstens Facebook-sida, som startades 
under år 2017. 
 
Kulturenheten hade planerat genomföra ett antal aktiviter 
inom ramen för projektet Biblioteket - Åmålsbornas 
offentliga vardagsrum. På grund av ordningsstörande 
incidenter på kulturhuset har enbart hälften av 
aktiviteterna genomförts. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Livslång trygghet 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Att med effektiva arbetsmarknadsinsatser minska 
arbetslösheten där fokus ska ligga på ungdomar samt 
arbetslösa föräldrar. 

 Kommunstyrelseförvaltningen har inga underliggande mål 
kopplat till detta mål. Med tanke på den höga arbets-
lösheten i Åmål avser förvaltningen arbeta mer inom detta 
område under 2018. 

För att kunna skapa goda och trygga förhållanden ska 
samverkan ske internt i organisationen samt externt med 
aktörer för frågan viktiga områden. 

 Enligt Sveriges Kommuner och Landstings öppna 
jämförelser är Åmål år 2017 en av totalt elva kommuner 
som har lägre utfall än beräknat i samtliga fyra 
mätindikatorer, vilket gör Åmål till en av Sveriges säkraste 
kommuner. 
 
Ett omfattande förändringsarbete inom ramen för 
kommunövergripande systematiskt kvalitetsarbete har 
inletts. Genom att tydliggöra och förenkla förvaltningarnas 
processer förväntas kvaliteten att öka. Vidare arbetar 
samtliga förvaltningar med informationssäkerhet i form av 
säkerhetsklassning av IT-system och med att ta fram nya 
rutiner för personuppgiftshantering, med anledning av 
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Inriktningsmål  Kommentar 

den nya dataskyddsförordningen. 
 
På Karlbergsymnasiet har kostvalfrihet införts, så att 
eleverna kan välja mellan green (vegatariskt), classic 
(klassisk skolkost) och enjoy (nyttigt, klimatsmart och 
annorlunda). Målet är ett breddat utbud där flera av de 
vanligaste specialkosterna inkluderas i ordinarie utbud. 

All samhällsplanering i Åmål ska präglas av gemensamt 
engagemang för att nå social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. 

 Målet bedöms som uppnått då alla underliggande mål 
uppnåtts och ett antal aktiviteter genomförts. 
 
Som exempel kan nämnas kommunens arbete med 
suicidprevention. Ett policydokument har antigits av 
kommunfullmäktige och lokala handlingsplaner för 
grundskola och gymnasieskola framtagits. 
Utbildningsinsatser har genomförts, både riktat mot 
personal och mot elever. 
 
Ett annat exempel är det fokus som lagts på den upplevda 
tryggheten i Åmål genom projektet Tryggt Åmål. Detta har 
resulterat i medborgarlöfte från Polisen, grannsamverkan 
och ordningsvakter i centrum. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Företagsamhet och kreativitet 

Strategiska mål: 
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda 
förutsättningar och stimulera kreativa idéer 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls kommun ska aktivt verka för att skapa goda 
förutsättningar för tillväxt och utveckling för både 
individer och näringsliv. 

 Målet bedöms som uppnått då de allra flesta 
underliggande mål är uppnådda. 
 
Åmåls kommun klättrade 52 platser i den årliga 
rankningen som utförs av arbetsgivarorganisationen 
Svenskt Näringsliv avseende företagsklimat. 
 
Vidare har kommunstyrelseförvaltningen arrangerat ett 
HR-event på temat varumärkesbyggande. Eventet var 
riktat till förtroendevalda, chefer från Åmåls kommun, 
övrig offentlig sektor samt företag i närområdet.  
 
Trots ett aktivt arbete för att sänka kommunens totala 
sjukfrånvaro är den i stort sett oförändrad. De 
genomförda aktiviteterna har riktat sig mot anställda, 
chefer och fackliga organisationer och fokuserat på 
rehabilitering, delaktighet och hälsa. 

För att möta framtida behov och utvecklingstendenser, 
måste stor flexibilitet och god omvärldsorientering - både 
nationellt och internationellt - prägla detta arbete. 

 Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
 
Förvaltningen försöker möta de nya krav som ställs på 
grund av utvecklingen i omvärlden. Exempel på detta är 
digitala kallelser till kommunfullmäktige och möjligheten 
för brukare och medarbetare att använda den mobila 
betaltjänsten Swish samt bankID. Förvaltningen deltar i ett 
projekt om e-arkiv, där Åmåls kommun tillsammans med 
övriga kommuner i Fyrbodal upphandlar och inför ett 
gemensamt datasystem för digital arkivering. Med tanke 
på den snabba förändringstakten i samhället, måste 
förvaltningen arbeta ännu mer inom detta område. 
 
2017 har varit ett år som präglats av stort internationellt 
arbete i enlighet med den internationella policy som 
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Inriktningsmål  Kommentar 

antogs av kommunfullmäktige under året. Kommunen har 
haft utbytesprojekt med Kina gällande 
förskoleverksamheten och tagit emot en delegation från 
vänorten i Estland. Vi har tagit emot en utbytesstudent 
från USA och sänt utbytesstipendiater till USA, Tyskland 
och Italien. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och rekreation 

Strategiska mål: 
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Kommunen ska vara ledande inom kulturområdet och 
berika fritiden för både invånare och besökare. Detta ska 
ske i samverkan med föreningslivet. 

 Målet bedöms som uppfyllt. 
 
Under året har antalet elever vid musikskolan ökat med 
60, vilket till stor del är en följd av den avgiftsfria 
musikskoleverksamheten som införts. 
 
En omfattande renovering av Kulturmagasinet är påbörjad 
under år 2017 och förhoppningsvis färdigställd för 
användande under jubileumsåret 2018. Tanken är att 
Kulturmagasinet i större utsträckning ska kunna utgöra en 
tillgång i det lokala kulturlivet, samtidigt som en 
kulturhistoriskt viktig byggnad säkerställs för framtida 
generationer. 
 

Åmål - med ambitionen att vara Sveriges mest gästvänliga 
stad - ska fortsätta utvecklas till det självklara turistmålet 
för mänskliga möten i charmig miljö. 

 Målet bedöms som delvis uppnått. 
 
Arbetet med att göra Åmåls stadskärna mer attraktiv 
pågår. Ett sätt är framtagandet av ett stadsmiljöprogram 
som ska styra och vägleda oss mot en mer trivsam och 
trygg stad för både besökare och invånare. Kommunen har 
ansökt om att bli Årets Stadskärna 2019. Kommunen 
arrangerade Hamnkalaset, vilket var uppskattat av många 
medborgare och näringsidkare. 
 
Ett projekt har inletts med Tollebols kvarn, som syftar 
både till ökad besöksnäring och till bevarande av 
kulturhistoriska miljöer. 
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12.3 Kommunstyrelsen - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Uppdrag 
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta för att sänka arbetslösheten och minska kostnaderna 
för försörjningsstöd. Berörda personer ska i högre omfattning slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden. 
Samtliga kommunens aktiviteter och projekt inom det arbetsmarknadspolitiska området ska hanteras av 
integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förvaltningens ansvarsområden är: 

 Vuxenutbildning, svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar 
och annan eftergymnasial utbildning. Ansvaret innefattar även ansvar för studie- och yrkesvägledning för 
vuxna. 

 Kommunens arbetsmarknadsåtgärder - insatser och all samordning av dessa. 
 Samordningsansvar för kommunens flyktingmottagning. 
 Samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
 Myndighetsutövning, budget och hantering av ekonomiskt bistånd samt budget- och skuldrådgivning. 
 Kommunens hem för vård eller boende (HVB-hem) avseende både ensamkommande ungdomar med 

uppehållstillstånd och de som är i asylprocessen. 
 Etableringssamordning enligt lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
 Övergripande frågor avseende Åmåls kommuns flyktingmottagande och integration. 

Viktiga händelser 

Enheten för ensamkommande ungdomar 
Enheten för ensamkommande ungdomar omfattar HVB (hem för vård eller boende) och stödboende i kommunal 
regi. Per den 31 december 2017 hade verksamheten totalt tolv placerade ungdomar varav tre i asylprocess och nio 
med uppehållstillstånd (permanent uppehållstillstånd, PUT, eller tillfälligt uppehållstillstånd, TUT). 

Under år 2017 förändrades de ekonomiska förutsättningarna drastiskt med minskat antal placerade ungdomar och 
minskad ersättning per placering. Detta har medfört att verksamheten fått påbörja en organisatorisk förändring för 
att hantera såväl minskade intäkter och dess ekonomiska konsekvenser som ett påtagligt minskat klientunderlag. 
Följande insatser har initierats under år 2017: 

 avveckling av HVB-boendet, före detta vandrarhemmet, med tre återstående HVB-platser i alternativa 
lokaler 

 omfattande minskning av arbetsgrupp inför 2018. 

Ett prioriterat fokusområde under år 2017 har varit att utveckla verksamhetens kvalitets- och 
dokumentationsprocesser, ett kvalitetsledningssystem har påbörjats där kvalitet, miljö, ekonomi och personella 
resurser är integrerade. 

Verksamheten valde år 2017 att ge kompetenshöjande insatser genom handledning, föreläsningar, 
planeringsdagar samt fortbildning. Sjuktalen har minskat under perioden och omsättningen av personal, såväl 
tillsvidareanställda som visstidsanställda, har varit låg. 

Utmaningar inför år 2018 kan antas vara följande: 

 fortsätta arbetet med ett kvalitetsledningssystem som är väl integrerat i det dagliga arbetet 
 skapa en hållbar ekonomisk struktur i verksamheten 
 rekrytera medarbetare som uppfyller Socialstyrelsens krav gällande formell kompetens. 

Enheten för arbete och etablering 
Enheten har under år 2017 haft hög personalomsättning och ett flertal rekryteringar har skett inom de flesta 
verksamheterna. Enheten har också haft stora utmaningar när det gäller det höga antalet nyanlända som både 
anvisats men också valt att flytta till Åmåls kommun. 

Några av de stora utmaningarna, vad gäller uppdraget, har varit att ta tillvara på och utveckla kompetensen bland 
nyanlända akademiker, att behålla den viktiga arbetskraften i vår kommun samt att rusta de personer som står 
längst från arbetsmarknaden att närma sig ett reguljärt arbete. 
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Via Jobbcentrums insats Workplace Åmål, som delfinansieras av Länsstyrelsen, har enheten försökt att på ett 
effektivt sätt arbetsplatsintroducera nyanlända i ett tidigt skede. Genom att matcha kompetent arbetskraft mot en 
kompetent och relevant profession inom kommunen och utbilda såväl handledare som arbetstagare i svensk 
arbetsrätt, arbetshistoria samt handledarskap har verksamheten försökt att lyckas behålla viktig arbetskraft i 
Åmåls kommun och skapa en så bra integration som möjligt. Under år 2017 har över 50 nyanlända varit aktiva 
inom insatsen varav de allra flesta är och har varit anställda via en extratjänst. Insatsen kommer att pågå under 
hela år 2018 med målet att 50 personer kontinuerligt ska sysselsättas i kommunens olika verksamheter. 

Under år 2017 har ett ungdomsteam startats med representanter från Jobbcentrum, IFO (individ- och 
familjeomsorg), vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen för att kartlägga och aktivt arbeta med målgruppen 
unga arbetslösa. Young Innovation Hub har varit samordnande och teamet har träffats två gånger i veckan med 
såväl öppen verksamhet för våra unga som ett mer strategiskt forum att verkligen ta tag i frågan om unga och 
utanförskap. Tillsammans med Ungdoms- och vuxencentralen på IFO delar man lokaler på Huset för en öppen 
mottagning för ungdomar och tanken är att föra samman samtliga verksamheter som arbetar med målgruppen. Vi 
ska tillsammans med andra aktörer kunna erbjuda ett brett utbud med allt från lågtröskelaktivitet till 
entreprenöriella aktiviteter. 

Ekonomiskt bistånd och etableringssamordning har under första halvåret kunnat notera ett ökat inflöde av 
nyanlända personer som lämnat Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag utan egen försörjning. Detta har gjort 
att arbetstrycket för socialsekreterare och samordnare varit och är fortfarande högt. Förvaltningen har tillsatt 
ytterligare två tjänster för att kunna möta behovet av ett ökat inflöde med tillträde i september 2017 samt januari 
2018. 

Etableringen har under året tagit emot sju kommunanvisade personer från Migrationsverket. Detta innebär att 
förse nya kommuninvånare med pengar och boende tills dess att deras etableringsersättning från 
Arbetsförmedlingen träder i kraft samt att de finner en egen bostad. Tack vare samverkan med ÅKAB har 
bostadssituationen kunnat lösas för de kommunanvisade personerna. I övrigt har etableringen haft ett högt tryck 
vad gäller bistånd samt samordning av insatser för målgruppen. 

Åmåls kommun har under sommaren 2017 erbjudit feriepraktik till ungdomar som går ut årskurs åtta och nio, 
första och andra året på gymnasiet, eller studerar något av introduktionsprogrammen på Karlbergsgymnasiet. 
Praktikplatserna var förlagda på kommunala förvaltningar och föreningar i Åmåls kommun. 338 ungdomar ansökte 
om och erbjöds en feriepraktikplats under sommaren 2017. 276 av dem tackade ja och genomförde sin praktik. 
Det är en ökning med 22 praktikanter jämfört med 2016. 

Enheten för utveckling och samhällsuppdrag 
Enhetens verksamheter fokuserar på rehabilitering, aktivering, kompetenspåbyggnad, sysselsättning samt stöd till 
detta. I nära samverkan med enheten för arbete och etablering stöttar man personer till egen försörjning i 
samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt näringslivet. Enheten påverkas i hög grad av det 
växande antalet nyanlända som trots sina två år i etableringen står långt ifrån arbetsmarknaden. Delen 
svenskfödda arbetslösa minskar, dock så är den delen som står utanför arbetsmarknaden ännu längre från 
arbetsmarknaden än tidigare och således i större behov av arbetsmarknadsinsatser. 

Under år 2017 har mycket fokus ägnats åt effektivitet, kulturarbete, kvalitet, målstyrning samt inte minst ett 
förändringsarbete av den nya enheten. Detta i syfte att öka och effektivisera intern och extern samverkan kring 
individer och därigenom öka möjligheten till självförsörjning. Ny arbetsledare rekryterades under våren till 
verksamheten för yttre hemtjänst. Verksamheten Samverket effektiviserades vilket möjliggjorde tio nya platser för 
arbetsträning, arbetsförmågebedömningar samt extratjänster i denna verksamhet. Samverket arbetar även 
kontinuerligt med aktiviteter för äldre kommuninvånare genom både samkväm och olika fritidsaktiviteter. 
Verksamheten arbetar även med integrationsarbete genom bland annat språkcaféer, hantverksgrupper, 
sagoläsning för barn samt fritidsaktiviteter med inriktning mot nyanlända. 

I nära samverkan med enheten för arbete och etablering, vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen har 
enheten kunnat säkerställa samt uppmuntra till uppstart av flertalet extratjänster. Utvecklingscenter har utvecklat 
och säkerställt att fler arbetsstationer finns tillgängliga som är utprövade och anpassade för att kunna möta olika 
individers unika behov. 

Bilpoolen har under år 2017 arbetat med en ny fordonsupphandling där det tas ytterligare steg mot en fossilfri 
fordonsflotta. Detta har föranlett att bilpoolen aktivt deltagit i klimat- och energiplanen som håller på att arbetas 
fram för Åmåls kommun. Det nya bokningssystemet som upphandlades under 2016 är satt i drift och fungerar väl. 
Renovering och effektivisering av tvätthallen har möjliggjort att verksamheten även där kan ta emot fler personer 
för arbetsträning än tidigare. 
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Totalt har verksamheten kontinuerligt haft 25 till 30 individer som tagit del av insatserna. Enheten har även kunnat 
erbjuda extratjänster samt tagit emot anvisningar och handlett personer inom insatsen Workplace Åmål. Under år 
2017 har det även påbörjats ett samarbete med Säffle-Åmål teknik- och fritidsförvaltning vilket kommer att leda till 
att verksamheten får möjlighet att ta emot fler personer i arbetsmarknadsinsatser inom yttre hemtjänst. Det 
långsiktiga målet är att dessa personer ska kunna bli en del av ordinarie verksamhet inom teknik och fritid 
alternativt liknande verksamhet. Detta märks i måluppfyllelsen genom: 

 att allt fler som är inskrivna inom verksamheterna får möjlighet att ta del av enhetens insatser 
 att ett stort antal åmålsbor som är delaktiga i verksamheterna kommer i egen försörjning 
 upphandling av Åmåls kommuns fordonsflotta där det skett en satsning på elfordon för att ta ytterligare 

steg mot en fossilfri fordonsflotta 
 att minskade kostnader har konstaterats både för bränsle och för antalet körda kilometer med kommunens 

fordon. Åmåls kommuns bilpool är en av de miljövänligaste i kommunsverige. 

Utmaningar och framåtblick: 

 En allt mer tudelad arbetsmarknad inom kommunen där nyanlända har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden ökar intaget av denna grupp kommuninvånare. Dessa personer står långt från 
arbetsmarknaden och har ett stort behov av olika insatser för att närma sig egen försörjning. Delen 
svenskfödda arbetslösa står även de längre från arbetsmarknaden än tidigare och är således även de i 
behov av fler insatser för att närma sig egen försörjning. 

 Samverkan med Arbetsförmedlingen - samverkan påverkas negativt av att myndigheten genomgår en 
organisationsförändring och har en hög omsättning på handläggare. 

 Möjligheten till alternativa bränslen för fordon saknas och det behövs även en gemensam plan hur 
infrastrukturen kring exempelvis laddningsstolpar ska byggas ut i kommunen. 

 Enheten fortsätter sitt förändringsarbete och utarbetande av samverkansprocesser inom förvaltningen, 
med andra förvaltningar inom kommunen samt näringsliv och andra samverkansparter som exempelvis 
Arbetsförmedlingen. Detta för att uppmuntra till att fler personer ges möjlighet till insatser för att närma sig 
egen försörjning samt kunna ta del av enhetens insatser. 

Vuxnas lärande och kompetens 
Vuxnas lärande och kompetens har under året rekryterat två nya enhetschefer/rektorer och genomgått en 
omorganisation från en till två enheter/rektorsområden, rektorsområde etablering och grund samt rektorsområde 
gymvux och uppdrag. Fokus har fortsatt legat på utveckling av yrkesutbildningar som leder till arbete samt 
individanpassning av SFI (svenska för invandrare) med fokus på vidareutbildning utifrån kompetens/talang/intresse 
med självförsörjning som mål. Vuxnas lärande och kompetens har i stort mött de uppsatta målsättningarna under 
perioden. 

Under år 2017 har följande kurser/utbildningar genomförts på enheterna: 

 grundläggande nivå och gymnasienivå 
 SFI-utbildning 
 banteknikerutbildning 
 vård- och omsorgsutbildning (undersköterskeutbildning) 
 städutbildning 
 uppdragsutbildning för barn- och utbildningsförvaltningen 
 VVS-utbildning, via Yrkesvux Dalsland 
 ”Högskolan på hemmaplan” (bland annat lärarutbildningar på Karlstads universitet). 

På fem års sikt ser verksamheterna en 70-procentig ökning av studerande på vuxenutbildningen, från 556 
studerande till 950 studerande på årsbasis. 

Värt att notera 

 Vård- och omsorgsutbildning - 35 undersköterskor examinerades under år 2017. Samtliga arbetar nu i 
vården på hel- eller deltid. 

 Banteknikerutbildning - 23 personer examinerades varav 22 är i arbete efter examen. 
 VVS - 1 elev har avslutat utbildningen och är i arbete. 3 elever har startat i augusti och blir examinerade i 

juni 2018. 
 Särvux - ingen deltagare under 2018. 
 SFI - 381 elever under året (218 studerande i snitt under året). 
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 Städutbildning har genomförts under hösten 2018 i samarbete med städenheten på Säffle-Åmål teknik- och 

fritidsförvaltning. 9 deltagare har examinerats och alla är i arbete. 
 Uppdragsutbildning - styrdokument inom den svenska skolan har genomförts i samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen. 22 modersmålslärare, elevassistenter, språkstödjare i skolans olika stadier från 
förskola till gymnasiet genomgår kurs som avslutas i juni 2018. 

Kursutbudet sker utifrån ett individstyrt perspektiv, vägledning sker med samtliga sökande. I samverkan med 
övriga dalslandskommuner och andra utbildningsanordnare kan fler individuella önskemål tillgodoses. Genom 
samarbetsavtal med Hermods AB erbjuds ett femtiotal kurser via distansstudier. 

Kursutbudet för ”Högskolan på hemmaplan” fastställs av respektive högskola/universitet efter samråd med 
kommunerna. 

För närvarande genomförs fyra lärarutbildningar på distans via telebilduppkoppling mot Karlstads universitet; en 
förskollärarutbildning, en förskola-åk 3-utbildning och två grundlärarutbildningar åk 4-6. 65 personer läser via 
högskola runt om i landet och får service via vuxenutbildningen (tentaskrivning, lån av dator, teknisk support, 
kopiering m.m.) 

Vuxenutbildningens övergripande mål enligt skollag: 

 Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska 
ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

 Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. 
 När det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska de som fått minst utbildning prioriteras. 

Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad 

Strategiska utvecklingsområden: 
Lärande och utveckling 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Alla ska ges förutsättningar till en bra in- och övergång till 
arbetslivet. 

 Jobbcentrums fortsatta fokus på individuellt arbete med 
deltagarna fortsätter leverera resultat vad gäller 
självförsörjning via arbete och vidare studier. 
Under år 2017 har stora ansträngningar lagts på 
uppbyggnad och utveckling av insatsen Workplace Åmål 
vars syfte är att arbetsplatsintroducera våra nyanlända i 
kommunens verksamheter. Cirka 50 personer är i 
dagsläget inom insatsen varav de allra flesta är anställda 
inom ramen för extratjänst. 
 
Ett ökat antal personer har under år 2017 genomgått 
arbetsträning och arbetsförmågebedömning inom 
utvecklingscentrum där uppdraget mer fokuseras på att 
skapa förutsättningar för den enskilde att gå vidare till 
annat arbete eller studier. 
 
Vuxenutbildningen har tydligt fokuserat på 
yrkesutbildningar anpassat till arbetsmarknadens behov 
och som i hög utsträckning leder till arbete för den 
enskilde som till exempel utbildningar avseende 
banteknik, undersköterska och städ. 

Att fortsätta arbeta med gränsöverskridande utbildning 
som sätter individens mål och arbetsmarknadens behov i 
centrum. 

 Vuxenutbildningens satsningar och fokus på yrkes-
utbildningar såsom banteknikerutbildning, städutbildning 
och undersköterskeutbildning ger goda resultat vad gäller 
andel individer ut i arbete efter kursslut. SFI (svenska för 
invandrare) och svenska på grundläggande nivå erbjuds 
även på kvällstid vilket innebär ökad flexibilitet för 
eleverna att kunna kombinera arbete och studier. 
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Inriktningsmål  Kommentar 

Folkbildning och kulturella uttryck ska ge inspiration till 
nytänkande. 

  

Strategiska utvecklingsområden: 
Livslång trygghet 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Att med effektiva arbetsmarknadsinsatser minska 
arbetslösheten där fokus ska ligga på ungdomar samt 
arbetslösa föräldrar. 

 Arbetslösheten i Åmål har minskat med cirka 10 % för 
vuxna och med cirka 24 % för ungdomar (18-24 år) jämfört 
med 2016. Arbetslösheten i Åmål och övriga 
dalslandskommuner har sjunkit snabbare än i riket. 
 
Fortsatt satsning på och utveckling av Young Innovation 
Hub och verksamhetens integrering med de andra 
arbetsmarknadsfokuserade verksamheterna. 
 
Ett tätare samarbete med Arbetsförmedlingen lokalt har 
påbörjats och tillsammans har man också skapat ett 
ungdomsteam för att försöka angripa den höga 
ungdomsarbetslöshet som råder i Åmål. 

För att kunna skapa goda och trygga förhållanden ska 
samverkan ske internt i organisationen samt externt med 
aktörer för frågan viktiga områden. 

  

All samhällsplanering i Åmål ska präglas av gemensamt 
engagemang för att nå social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. 

  

Strategiska utvecklingsområden: 
Företagsamhet och kreativitet 
Strategiska mål: 
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda 
förutsättningar och stimulera kreativa idéer 
Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls kommun ska aktivt verka för att skapa goda 
förutsättningar för tillväxt och utveckling för både 
individer och näringsliv. 

 Förvaltningens verksamheter finns tillgängliga för 
näringslivet utifrån sina uppdrag och 
verksamhetsområden. Under året har samverkan skett 
med industriföreningen där vi marknadsfört våra 
deltagares kompetenser samt vilket stöd vi kan erbjuda på 
arbetsplatserna. Även vuxenutbildningen har erbjudit sina 
tjänster gällande svetsutbildning då behov uppstod på 
flera företag. 

För att möta framtida behov och utvecklingstendenser, 
måste stor flexibilitet och god omvärldsorientering – både 
nationellt och internationellt – prägla detta arbete. 

  

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och rekreation 
Strategiska mål: 
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Kommunen ska vara ledande inom kulturområdet och 
berika fritiden för både invånare och besökare. Detta ska 
ske i samverkan med föreningslivet. 
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Inriktningsmål  Kommentar 

Åmål - med ambitionen att vara Sveriges mest gästvänliga 
stad - ska fortsätta utvecklas till det självklara turistmålet 
för mänskliga möten i charmig miljö. 

  

Nyckeltal 
Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

Alla ska ges förutsättningar till 
en bra in- och övergång till 
arbetslivet. 

Andel elever som erhållit 
arbete efter genomgången 
banteknikerutbildning 
(Mål: minst 80 %). 

 

Av 23 kursdeltagare som avslutat utbildningen 
under år 2017 har 22 kommit i arbete. 

Andel elever i gymnasial 
vuxenutbildning som efter 
kursslut kommer ut i 
arbete/vidare studier (Mål: 
50 %) 

 

Av de 92 personer som avslutade sina studier på 
vuxenutbildningen i maj-juni 2017 har 84 personer 
gått att nå via webbenkät eller telefonsamtal. Av 
dessa svarade 75 personer att de är i 
egenförsörjning (studier eller arbete). 

Att med effektiva 
arbetsmarknadsinsatser 
minska arbetslösheten där 
fokus ska ligga på ungdomar 
samt arbetslösa föräldrar. 

Andel deltagare på 
Jobbcentrum i egen 
försörjning efter avslutad 
insats. 

 

95 personer avslutade under året ekonomiskt 
bistånd och har gått vidare i egen försörjning via 
jobb, studier, sjuk-/aktivitetsersättning eller övrig 
orsak (flytt, föräldraledighet, arv etc.). I dessa 
siffror är också insatsen Workplace Åmål 
inkluderad med bland annat extratjänster i 
kommunen. 
 
Trots ett tufft år med högt tryck och 
personalombyte har Jobbcentrum lyckats uppnå 
sitt mål. 
 
Gällande 2018 års statistik kommer 
arbetsmarknadspolitiska anställningar inte att 
räknas med som en egen försörjning. Enbart 
anställningar på den reguljära arbetsmarknaden 
kommer att räknas vilket kommer att leda till en 
lägre procentsats i redovisat resultat. 

Kostnaden för ekonomiskt 
bistånd ska ej överstiga 
budgeterad kostnad.  

Kostnaden för år 2017 ligger inom budget. Dock 
har en ökning med drygt 2,2 mkr skett jämfört med 
samma period föregående år. Den största 
anledningen till detta är ett ökat inflöde gällande 
nyanlända personer som går ur 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag utan 
egen försörjning. 

Andel ensamkommande 
ungdomar i egen 
försörjning via 
studier/arbete vid 
utskrivning på "Utsluss". 

 

Då antalet ensamkommande ungdomar drastiskt 
minskat har det inte funnits individer att arbeta 
med. Personalen vid utslussverksamheten har 
under tiden fått stötta upp etableringsteamet med 
andra nödvändiga arbetssysslor. 

Andel ungdomar (16-24 år) 
på Jobbcentrum i egen 
försörjning efter avslutad 
insats. 

 

Siffrorna för helår 2017 är direkt tagna ur 
Procapita och motsvarar de ungdomar som 
remitterats från ekonomiskt bistånd. Siffrorna för 
tertial 2 2017 inkluderar även ungdomar som 
kommit på uppdrag från Arbetsförmedlingen. 
Dessa har tidigare inte registrerats i Procapita. 
Detta leder till att redovisat resultat för helår 2017 
ser sämre ut än vad det egentligen är. Från och 
med år 2018 kommer samtliga deltagare att 
registreras i Procapita för att underlätta 
framtagning av statistik. 
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Övriga nyckeltal som kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen följer 

Övriga nyckeltal 2017 
Åmål 

2017 
Riket 

2016 
Åmål 

2016 
Riket 

2015 
Åmål 

2015 
Riket 

Nettokostnad vuxenutbildning exklusive statsbidrag och 
försäljning till andra kommuner (kronor per invånare 20-64 år)   1 279 827 1 325 790 

Kostnad ekonomiskt bistånd (kronor per invånare)   1 191 1 343 1 088 1 379 

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder (kronor per invånare)   993 480 683 468 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt 
bistånd, andel (%)   7,2 4,1 7,2 4,2 

Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år   5,1 6,7 4,8 6,8 

Arbetslöshet 16-64 år andel av befolkning (%) 10,7 5,9 12,1 6,1 11,6 6,3 

 
 



Årsredovisning 2017, Åmåls kommun                              (100)56

Bygg- och miljönämnden



Årsredovisning 2017, Åmåls kommun                              (100)57

  

Årsredovisning 2017, Åmåls kommun 57(87) 

12.4 Bygg- och miljönämnden 
Uppdrag 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom byggnadsfrågor, naturvård, 
miljö- och hälsoskydd, strandskydd och livsmedel. 

Bygg- och miljönämndens ärenden handläggs av tjänstemän inom miljöenheten respektive tillväxtenheten. 
Miljöenheten hanterar områdena naturvård, miljö- och hälsoskydd, strandskydd och livsmedel medan 
tillväxtenheten handlägger byggnadsfrågorna. De båda enheterna fullgör även uppdrag som organiseras under 
kommunstyrelsen. Huvuddelen av det myndighetsutövande arbetet som nämnden ägnar sig åt utgörs av prövning 
och tillsyn enligt regelverket i Miljöbalken, livsmedelslagen samt plan- och bygglagen. Prövning innebär en 
granskning av planerade projekt medan tillsyn innebär en kontroll av befintliga verksamheter och anläggningar. 

Inom miljöenhetens handläggningsansvar har arbetsområdet delats in i undergrupperna avfallshantering, enskilda 
avlopp, förorenad mark, hälsoskydd, IT, kemiska produkter, kvalitets- och miljöledning, livsmedel och dricksvatten, 
miljöskydd, miljöövervakning, naturvård och samhällsplanering samt strategiskt miljö- och energiarbete. Enhetens 
arbete planeras och struktureras varje år i en tillsynsplan som antas av nämnden. Tillväxtenhetens ansvarsområde 
delas in i bygg-, mark-, rivningslov samt tillsyn och åtgärder som är anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen. 

Viktiga händelser 
Under år 2017 har 234 ärenden bygglovsärenden handlagts. Av dessa är sex nybyggnationer av enbostadshus och 
fem nybyggnationer av fritidshus. Ett ärende rörde lager/industrilokal och ett avsåg ny bränsleanläggning. 

Konvertering har skett från ett ärendehanteringssystem till ett nytt i november 2017 inom miljöenhetens 
verksamhetsområde. Förberedelsen har tagit tid i anspråk under hela år 2017 och även under 2018 beräknas 
systemskiftet kräva tid och engagemang från enheten.  

Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad 

Strategiska utvecklingsområden: 
Lärande och utveckling 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Fokus inom bygg- och miljönämndens 
verksamhetsutveckling ska ligga på samverkan med 
interna och externa aktörer. Detta för att främja intern 
fortbildning och erbjuda kommuninvånarna relevant 
information rörande nämndens ansvarsområden. 

 Målet bedöms som uppnått, då samtliga underliggande 
mål är uppfyllda. 
 
Som exempel på aktiviteter kan nämnas översyn av 
hemsidan varje kvartal. 
 
Samverkan har skett med en mängd olika myndigheter 
och organisationer som till exempel Länsstyrelsen, 
Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Livslång trygghet 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Bygg- och miljönämnden ska bedriva en rättssäker 
verksamhet med målet att nå social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 

 Målet bedöms som delvis uppnått. Av tre underliggande 
mål har ett bedömts som uppnått och övriga två som 
delvis uppnått. 
 
Självfinansieringsgraden har under år 2017 sjunkit jämfört 
med 2016. Detta kan delvis förklaras med att mycket 
arbete har behövts läggas på konvertering till nytt 
ärendehanteringssystem. 
 
Handläggningstiderna inom bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområden ligger generellt väl i linje med 
lagstiftarens intentioner. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Företagsamhet och kreativitet 

Strategiska mål: 
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda 
förutsättningar och stimulera kreativa idéer 
Inriktningsmål  Kommentar 

Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning ska präglas 
av ett hjälpsamt, sakligt, effektivt och professionellt 
bemötande. 

 Målet bedöms som uppnått, då två av tre underliggande 
mål bedömts som uppnådda. 
 
Handläggningstiderna inom bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområde ligger generellt väl i linje med 
lagstiftarens intentioner.  
 
I kommunens kvalitet i korthet (KKiK) har enheterna fått 
goda omdömen avseende bemötande. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och rekreation 

Strategiska mål: 
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Bygg- och miljönämnden ska, genom sitt 
myndighetsarbete med prövning och tillsyn, värna mark-, 
vatten- och luftkvalitet, människors hälsa samt byggnaders 
utseende och kvalitet. 

 Målet bedöms som delvis uppnått. Av tre underliggande 
mål har två bedömts som delvis uppnådda och ett som 
uppnått. 
 
Aktiviteter knutna till inriktningsmålet är bland annat 
kemikalieinspektion och inventering av enskilda avlopp 
inom kommunens geografiska område. 
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12.5 Barn- och utbildningsnämnden 
Uppdrag 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden utgörs av 

 enheten förskola 
 enheten grundskola 
 enheten särskola 
 resursenheten - med ett övergripande ansvar för insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd inom 

samtliga verksamheter 
 enheten gymnasium. 

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter innebär visionen i Åmåls kommun, Sveriges mest gästvänliga stad, 
att barn/elever, vårdnadshavare, interna kontakter och besökare ska få ett vänligt, hjälpsamt och professionellt 
bemötande i alla sammanhang. 

Värdeorden handlar för barn- och utbildningsnämnden om följande: 

 genuin – en äkta, öppen och trovärdig verksamhet 
 omtänksam – att bry sig om 
 aktiv – ta sig för-samhet och ta för sig-samhet 
 modig – att våga vara i framkant, inom samtliga områden. 

Barn- och utbildningsförvaltningens vision är En förskola/skola där alla barn/elever vill vara och växa i. 

Enhetsmål med utgångspunkt från de statliga styrdokumenten 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 att vara en attraktiv förskola/skola 
 att göra uppdraget meningsfullt, begripligt och hanterbart för personal och för barn/elever 
 att arbeta med ett systematiskt förhållningssätt. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har haft stöd av Skolverket för arbete med entreprenöriell skolutveckling med 
syfte att hitta former för arbete med Åmåls kommuns vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, 
barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål och områden för systematiskt kvalitetsarbete. 

Enheten förskola 

Ett barn som har börjat sin läranderesa inom enheten förskola ska utmärkas av Jag kan, jag vill, jag vågar – i början 
av det livslånga lärandet. 

Enheten grundskola  

En elev som har gått/går i grundskola i Åmåls kommun ska känna sig trygg, nyfiken på att lära nytt, 
ansvarstagande, kreativ, respektera andra människors och miljöns egenvärde och vara väl förberedd för vidare 
studier. 

Enheten särskola 

En elev som har gått i särskola i Åmåls kommun ska i vardagen känna trygghet, säkerhet och nyfikenhet i möten 
med andra i skolan och på fritiden. 

Enheten gymnasium 

En elev som har gått på Karlbergsgymnasiet ska utmärkas av trygghet, ansvarstagande och kreativitet, ha en god 
digital kompetens och var väl förberedd för vidare studier och ett arbetsliv i ständig förändring. 

Styrdokument för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

Internationella styrdokument: 

 FN:s barnkonvention 
 Salamancadeklarationen 

Nationella styrdokument: 

 skollag 2010:800 
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 läroplaner/förordningar 
 föreskrifter 
 allmänna råd 
 övrig lagstiftning, till exempel arbetsmiljölagen. 

Enligt skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. 

Under arbetsåret/läsåret 2016/17 har barn- och utbildningsnämndens verksamheter fokuserat det systematiska 
kvalitetsarbetet på 

 trygghet och studiero - likabehandling 
 mål och resultat - betyg och bedömning 

vilket man fortsätter med även för arbetsåret/läsåret 2017/18. 

Viktiga händelser 
Barn- och utbildningsnämnden har under år 2017 hanterat ett antal ärenden av särskilt stor vikt. 

Övergripande frågor 
 Åmålsmodellen av Skolverkets läslyft för pedagoger inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola har utvecklats till att omfatta även andra områden som till exempel 
digilyft (digital utveckling), ordningslyft (ledarskap i klassrummet) m.fl. 

 Lärarlönelyft för 92 pedagoger inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

 Karriärtjänster - 21 förstelärare inom grundskola och gymnasieskola. 

Förskoleverksamhet 
 Start av ny förskola, Kungsbergets förskola. 

Grundskoleverksamhet 
 Förändrad organisation i centralorten från och med hösten 2017 där Rösparksskolan blir en fullt utbyggd 

förskoleklass-årskurs 3-skola inklusive fritidshem och Södra skolan en årskurs 4-6-skola, inklusive särskola 
och fritidshem, med undantag för läsåret 2017/18 då en årskurs 3-klass går kvar på Södra skolan och tre 
årskurs 6-klasser går kvar på Rösparksskolan. 

 Deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings projekt DigiLys (arbetsmodell för att utveckla lärmiljöer 
genom kollegialt lärande). 

 Deltagande i Västra Götalandsregionens skolnärvaroprojekt PlugInnan från och med hösten 2017. 

Gymnasieskoleverksamhet 
 Ökat antal elever på Karlbergsgymnasiet läsåret 2017/18. 

Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad 

Strategiska utvecklingsområden: 
Lärande och utveckling 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Varje barn och elev ska utmanas i sitt lärande för att 
utvecklas och nå sin fulla potential. 

 Barn- och utbildningsnämnden arbetar kontinuerligt 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och 
enheten förskola, enheten grundskola, enheten 
gymnasium och enheten särskola för att säkerställa att alla 
barn och elever ska utmanas i sitt lärande för att utvecklas 
och nå sin fulla potential där beslut utifrån skollag och 
barn- och utbildningsnämndens uppdrag som huvudman 
för ovanstående verksamheter är prioriterade. 
 
Under år 2017 har barn- och utbildningsnämnden hanterat 
följande frågor av vikt och tagit beslut utifrån det statliga 
uppdraget för att nå sitt inriktningsmål: 
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Inriktningsmål  Kommentar 

 
 karriärtjänster, förstelärare och dess uppdrag 
 lärarlönelyft 
 ansökningar till Skolverket vad gäller olika former 

av kvalitetshöjande bidrag 
 kompetensutveckling för pedagoger - olika lyft i 

Åmålsmodellen 
 programutbud enheten gymnasium 
 grundskola, förskoleklass-årskurs 6 i centralorten, 

där Rösparksskolan ansvarar för förskoleklass-
årskurs 3 och Södra skolan för årskurs 4-6 inklusive 
särskola 

 systematiskt barn- och elevhälsoarbete (SBEHA) 
inklusive händelserapportering. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Livslång trygghet 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Varje barn och elev ska uppmärksammas och få stöd 
utifrån sina individuella behov och förutsättningar med 
utgångspunkt i FN:s barnkonvention. 

 Barn- och utbildningsnämnden arbetar kontinuerligt 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och 
enheten förskola, enheten grundskola, enheten 
gymnasium och enheten särskola för att säkerställa att 
varje barn och elev ska uppmärksammas och få stöd 
utifrån sina individuella behov och förutsättningar med 
utgångspunkt i FN:s barnkonvention där beslut utifrån 
skollag och barn- och utbildningsnämndens uppdrag som 
huvudman för ovanstående verksamheter är prioriterade. 
 
Under år 2017 har 

 ett samarbete påbörjats med Västra Götalands-
regionen kring arbete med främjande av skol-
närvaro inom ramen för projektet PlugInnan riktat 
mot årskurs 5-9 där ett kartläggnings-/screen-
ingsarbete av elever i riskzon pågår och där 
insatser för dessa elever planeras att starta upp 
under våren 2018. 

 elevhälsan påbörjat främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbete kring könsstympning, 
hedersrelaterat våld och HBTQ. 

 skolkuratorer tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen påbörjat ett arbete kring 
#MeToo och #Tystiklassen vad gäller att 
intensifiera arbetet med att motverka kränkningar 
och att bryta maktstrukturer. 
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Strategiska utvecklingsområden: 
Företagsamhet och kreativitet 

Strategiska mål: 
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda 
förutsättningar och stimulera kreativa idéer 
Inriktningsmål  Kommentar 

Varje barn och elev har en tro på och förmåga att ta 
ansvar för sin framtid. 

 Barn- och utbildningsnämnden anser att det är av största 
vikt att alla barn och elever har en tilltro till sig själva och 
en förmåga att ta ansvar för sin egen framtid varför enhet-
ernas arbete med enhetsmål utifrån de statliga styr-
dokumenten inom ramen för Skolverkets satsning på 
entreprenöriell skolutveckling är av stor vikt. Enhetsmålen 
ska spegla de egenskaper som varje barn och elev ska ha 
med sig när de lämnar respektive enhets verksamhet - 
egenskaper som ska spegla barn- och utbildnings-
nämndens inriktningsmål. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och rekreation 

Strategiska mål: 
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Varje barn och elev ska aktivt få ta del av regelbundna 
kulturella upplevelser. 

 Alla barn och elever har fått ta del av kulturella aktiviteter 
under år 2017 på ett eller annat sätt, inte minst genom 
film och teater inom Statens Kulturråds projekt Skapande 
skola för grundskola och grundsärskola och Åmåls 
kommuns egna arrangemang och event i bland annat 
konsthallen, men även på den egna skolan som till 
exempel luciafirande, skolavslutningar, konserter med 
mera. 

Nyckeltal 
Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

Varje barn och elev ska 
utmanas i sitt lärande 
för att utvecklas och nå 
sin fulla potential. 

All övrig personal (som arbetar med 
barn/elever) ska delta i 
kompetensutveckling, ett anpassat lyft 
enligt Åmålsmodellen, alternativt annan 
kompetensutveckling under läsåret 
2017/18. 

 

Under arbetsåret/läsåret 2017/18 sker 
följande kompetensutveckling för övrig 
personal som arbetar med barn/elever. 
Elevassistenter på särskola; DART - tecken 
som stöd och utveckling av 
elevassistentrollen i särskola. 
Nyanländ personal; introduktion av det 
svenska skolsystemet inklusive lagstiftning, 
styrdokument och värdegrund (6 dagar). 
Elevassistenter i grundskola och 
gymnasieskola; specialpedagogiska 
skolmyndighetens studiepaket Neuro-
psykiatriska funktionshinder, cirka 20 timmar 
inklusive inläsning. Påbörjades den 1 
november med dalslandsgemensam 
föreläsning i Mellerud. 
Barnskötare i förskola; Skolverkets 
läslyftsmodul för övrig personal i 
förskola/skola – Läsa och skriva i förskolan. 
Fritidspedagoger; fritidshemmens och 
fritidspedagogernas uppdrag enligt 
lagstiftning och styrdokument inklusive SKA 
(systematiskt kvalitetsarbete) i fritidshem. 
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Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

Alla pedagoger ska delta i 
kompetensutveckling, lyft enligt 
Åmålsmodellen, alternativt annan 
kompetensutveckling under läsåret 
2017/18. 

 

Alla pedagoger i barn- och utbildnings-
förvaltningen deltar endera i något lyft för 
pedagoger enligt Åmålsmodellen alternativt 
annan kompetensutveckling. 
 
Pedagoger i förskola och särskola deltar i 
Läslyft och pedagoger i grundskola och 
gymnasieskola deltar i olika lyft, till exempel 
Digilyft, Matematiklyft, Ordningslyft med 
flera. 

Varje barn och elev ska 
uppmärksammas och 
få stöd utifrån sina 
individuella behov och 
förutsättningar med 
utgångspunkt i FN:s 
barnkonvention. 

Samtliga enheter/områden ska arbeta 
med/utveckla arbetet med systematiskt 
barn- och elevhälsoarbete enligt 
framtagna rutiner. 

 

Rutin för arbete med systematiskt barn- och 
elevhälsoarbete (SBEHA) är framtagen och 
håller på att implementeras i enheternas 
arbete med barnhälsa (förskola) och elev-
hälsoarbete (grundskola, gymnasieskola och 
särskola). Ett särskilt verktyg för händelse-
rapportering till barn- och utbildnings-
nämnden har tagits fram och utprovats 
under hösten 2017 för att ersätta samtliga 
övriga berörda rutiner från och med den 1 
januari 2018. 

Samtliga enheter/områden ska arbeta 
med/utveckla arbetet med att främja 
förskole-/skolnärvaro enligt framtagna 
rutiner. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit 
fram övergripande rutiner för arbete med 
främjande av närvaro i förskola, grundskola, 
gymnasieskola och särskola. Rutinerna är 
reviderade och håller på att implementeras i 
samtliga verksamheter i samverkan med 
berörda externa intressenter som social-
tjänsten och BUP (barn- och ungdoms-
psykiatri). 
 
Sommaren 2017 blev barn- och utbildnings-
förvaltningen beviljade 840 000 kronor inom 
ramen för Västra Götalandsregionens 
projekt PlugInnan som riktar sig till elever i 
årskurs 5-9 för arbete med att främja 
skolnärvaro med syfte att alla elever ska nå 
behörighet till gymnasieskolan. Projektet 
sträcker sig fram till och med augusti 2019 
och för närvarande görs en kartläggning/ 
screening av elever i riskzon för att 
identifiera den elevgrupp eller de 
elevgrupper som projektet ska arbeta med. 

100 % av barn i Åmåls kommun i 
förskoleålder ska erbjudas plats i 
förskolan.  

100 % av alla barn i Åmåls kommun med rätt 
till förskola har erbjudits plats inom 
stipulerad tid, det vill säga fyra månader 
enligt skollag. 

100 % av eleverna i grundskolan ska ha 
skolnärvaro. 

 

Enheten grundskola arbetar tillsammans 
med elever, vårdnadshavare och övriga 
externa intressenter intensivt med att nå 
100 % skolnärvaro. Trots gedigna insatser, 
över tid, finns ett antal elever som är skol-
frånvarande i hög utsträckning - det vill säga 
de har en frånvaro som överstiger 40 %. För 
att få hjälp i arbetet med att primärt främja 
skolnärvaro så att skolfrånvaro inte uppstår 
deltar enheten grundskola i Västra 
Götalandsregionens projekt PlugInnan med 
syfte att främja skolnärvaro och ge alla 
elever behörighet till gymnasieskolan. 
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Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

100 % av inskrivna elever på 
Karlbergsgymnasiets nationella program 
ska nå gymnasieexamen.  

Enigt Skolverkets offentliga statistik nådde 
100 % av eleverna vid enheten gymnasiums 
högskoleförberedande program gymnasie-
examen våren 2017. För de 
yrkesförberedande programmen var 
motsvarande siffra 86,4 %. Sammanlagt var 
det 96,7 % av eleverna som nådde en 
gymnasieexamen. Det som inte framgår i 
denna statistik är de elever som förlängt sin 
studietid och läser ett fjärde år. Om dessa 
elever hade varit med i statistiken hade det 
inte varit 100 % av de inskrivna eleverna vid 
enheten gymnasium på 
högskoleförberedande som nått 
gymnasieexamen. 

100 % av Åmåls kommuns 16-åringar 
ska erbjudas gymnasieutbildning eller 
motsvarande (aktivitetsansvar).  

Alla 16-åringar i Åmåls kommun har erbjudits 
gymnasieutbildning på nationellt program 
eller introduktionsprogram. De elever som 
inte varit behöriga eller tackat nej har 
erbjudits sysselsättning enligt rutiner för 
aktivitetsansvar i Åmåls kommun. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska 
arbeta med digital utveckling med fokus 
på digitala verktyg som stöd för elever i 
behov av särskilt stöd samt 
socioekonomisk likvärdighet (tillgång till 
digitala verktyg) - 100 % av barn/elever i 
Åmåls kommun ska ha tillgång till 
digitala verktyg med funktionella 
program. 

 

Under hösten 2017 har en kartläggning 
gjorts av samtliga enheter vad gäller tillgång 
till och behov av digitala verktyg samt 
personalens kompetens och behov av 
kompetensutveckling för att möta förändrad 
lagstiftning vad gäller digitalisering i förskola, 
grundskola, gymnasieskola och särskola från 
och med den 1 juli 2018. 
 
Från och med den 1 januari 2018 har barn- 
och utbildningsförvaltningen en pedagog/ 
strateg anställd med fokus på digital 
utveckling utifrån ovanstående kartläggning. 
Arbetet sker i nära samverkan med ansvariga 
enhetschefer/ förskolechefer/rektorer och 
Åmåls kommuns IT-enhet. 

Varje barn och elev har 
en tro på och förmåga 
att ta ansvar för sin 
framtid. 

100 % av enheterna/områdena ska ha 
tagit fram och implementerat ett 
enhets-/områdesmål utifrån 
entreprenöriell skolutveckling med 
utgångspunkt i statliga styrdokument 
(skollag 2010:800 och respektive 
skolforms läroplan). 

 

Samtliga enheter har tagit fram ett 
enhetsmål med utgångspunkt i de statliga 
styrdokumenten (se kapitlet Uppdrag). 

Varje barn och elev ska 
aktivt få ta del av 
regelbundna kulturella 
upplevelser. 

100 % av alla barn i förskolan ska ta del 
av uttrycksformer som språk, bild, 
musik, drama och dans.  

Alla barn i förskolan har under år 2017 tagit 
del av uttrycksformer som språk, bild, musik, 
dans, film och teater. 

100 % av alla elever i 
grundskolan/grundsärskolan ska ta del 
av Kulturrådets medel för Skapande 
skola. 

 

Alla elever i grundskolan och grundsärskolan 
har endera under våren 2017 eller hösten 
2017 tagit del av Statens Kulturråds medel 
för Skapande skola i form av teater, dans, 
bild, konst och film. 

100 % av eleverna i 
gymnasieskola/gymnasiesärskola ska ta 
del av språkdag och internationell dag.  

Alla elever på gymnasiet inklusive 
gymnasiesärskola har erbjudits att delta i 
arrangemang och event på språkdag, 
internationell dag, luciafirande, skolans 
konserter med mera. 
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Övriga nyckeltal som barn- och utbildningsnämnden följer 

Övriga nyckeltal 2017 
Åmål 

2017 
Riket 

2016 
Åmål 

2016 
Riket 

2015 
Åmål 

2015 
Riket 

Antal barn i förskola 468  458  418  

Antal barn i familjedaghem 0  0  8  

Antal barn i fritidshem 378  380  390  

Antal elever i grundskola inklusive 
förskoleklass 1 320  1 320  1 266  

Antal elever på Karlbergsgymnasiet 696  639  552  

Antal elever i andra gymnasieskolor 124  150  168  

Antal gymnasieelever från andra kommuner 306  271  249  

Antal barn och elever är ett genomsnitt av våren 2017 och hösten 2017. 
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12.6 Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 
Uppdrag 
Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av kommunernas infrastruktur, 
tekniska verksamheter, park- och fritidsverksamhet samt lokalvård i Åmåls och Säffles kommuner. Den 
gemensamma nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. 

I de skattefinansierade verksamheterna ingår kommunala gator och vägar, trafik, park- och grönområden, fritid, 
GIS (geografiskt informationssystem), miljö, verkstad samt lokalvård i kommunala lokaler. 

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten och avlopp (VA) samt 
avfall och renhållning inom det gemensamma verksamhetsområdet. 

Samverkan regleras av ett samverkansavtal mellan Åmåls och Säffles kommuner. 

Viktiga händelser 
Färdigställandet av Plantagets sista etapp har medfört en positiv utveckling av Åmåls centrum. Under invigningen 
på valborgsmässoafton var många besökare på plats och under året har området blivit en mycket omtyckt och 
välbesökt mötesplats, vilket innebär ett rejält lyft för centrum och Gamla staden. 

Totalt har det lagts cirka 33 500 m² toppbeläggning på Åmåls kommuns gator, gång- och cykelvägar samt 
gångbanor under år 2017. Det har bland annat genomförts beläggningsarbeten (25 100 m²) på Drottninggatan, 
Hamngatan, Näsgatan, Nybrogatan, Hjeltegatan, Ödmansgatan, Vagnmakaregatan, Strömsbergsgatan, 
Karlstadsvägen, Vendels väg i Fengersfors, Olovsgatan och Granliden. Totalt har cirka 1 km (2 850 m²) gång- och 
cykelväg fått ny beläggning - mellan Kasenberg och Bergängsvägen samt längs Karlstadsvägen mellan 
Läroverksgatan och Töres Pedersonsgatan. Totalt har även cirka 4 km (5 400 m²) gångbana/trottoar fått ny 
beläggning i samband med återställning efter fiber- och kabelarbeten. 1 550 m² ny gata har byggts till på 
fastigheten Åmål 4:16 (Toveks Lastbilar AB) och den kommer att toppbeläggas under år 2018. 

Under året beslutades om ny avfallsplan för båda kommunerna för perioden 2017-2022. Planen syftar till att sträva 
uppåt i EU:s avfallshierarki i många avseenden, som att förebygga avfall via minskad konsumtion, öka 
förutsättningarna till återanvändning och ökad återvinning av förpackningar samt grovavfall. Minimering av 
deponering och säkerställande av att nedlagda deponier inte blir ett framtida miljöproblem fortsätter under 
perioden. 

Samtlig ledningsomläggning i Fengersfors är nu färdigställd. Totalt har här 200 meter spill- och renvattenledningar 
lagts om samt 200 meter dagvattenledning nylagts. Vidare har 100 meter renvattenledning lagts om på Olovsgatan 
i Åmål. 

Omläggning av 300 meter spill- respektive vattenledningar på Norströmsgatan har genomförts med kraftiga 
begränsningar i framkomlighet för de boende på gatan, blåljusfunktioner, postgång, etc. Förseningar har därför i 
högsta grad undvikits. Aktuellt projekt har därmed tillåtits fortgå även om tilldelade budgetmedel för 2017 
förbrukats. Underskottet medflyttas till 2018. 

En ny skidlekplats har färdigställts vid Hanebols friluftsområde och markarbeten samt belysning har anlagts inför 
anläggning av utegym. 

Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad 

Strategiska utvecklingsområden: 
Livslång trygghet 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Teknik- och fritidsnämnden ska med hög kvalitet och god 
service aktivt och i samverkan utveckla en hållbar och 
trygg kommun. 

 Säffle och Åmåls kommuner deltar i enkätundersökningen 
"Kritik på teknik", som genomförs vart tredje år. Nästa 
tillfälle undersökningen genomförs blir år 2019. Stora 
satsningar genom budgetförstärkning för beläggnings-
underhåll har gjorts under perioden 2016-2019 och 
åtgärderna uppgår till mer än tre gånger så mycket som 
tidigare år. Detta fick inte genomslag i undersökningen år 
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Inriktningsmål  Kommentar 

2016 troligen på grund av att undersökningen besvarades 
under mars innan beläggningssäsongen startat. Resultatet 
av undersökningen kan även ha påverkats negativt av de 
omfattande fibergrävningar som då pågick. Uppföljning av 
detta sker år 2019 då "Kritik på teknik" återkommer. 
Bedömningen är att kommuninvånarna uppskattar 
beläggningssatsningen. I undersökningen år 2016 fick VA-
verksamheten i Åmål ett mycket bra resultat och 
nöjdheten ökade för dricksvattenkvalitet och upplevda 
störningar i vattenleveransen. 
 
Sikt- och trygghetsröjning har under året genomförts i 
form av att tre gånger så mycket budgetresurs satsats på 
dikesslåtter gentemot tidigare år och stor del av detta är 
slåtter längs gång- och cykelvägnät. Även vägmarkeringar 
har målats i större omfattning än normalt. 
 
Som ett led i att utöka kommunikationen med VA- och 
renhållningsabonnenter har ett nytt system för SMS-
avisering driftsatts. Det innebär att man snabbt kan 
meddela berörda abonnenter om planerade och 
oplanerade driftstörningar direkt till mobil eller med 
talsvar till fast telefon utifrån påverkansområdet. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och rekreation 

Strategiska mål: 
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda 
förutsättningar att bedriva en allsidig och 
rörelsefrämjande verksamhet. 

 God folkhälsa för kommuninvånarna är viktig och skapas 
genom att göra idrotts- och friluftsanläggningar trygga och 
tillgängliga för alla. Alla ska ha tillgång till ett rikt 
föreningsliv med ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. 
För gruppen barn och unga har under året genomförts 
idrottsskolor och pröva-på-aktiviteter i samverkan med 
föreningslivet. Förvaltningen har även i år beviljats statligt 
bidrag för fria sommarlovsaktiviteter och har tillsammans 
med föreningslivet kunnat erbjuda ett stort antal 
aktiviteter för barn och unga i båda kommunerna. Inga 
enkätundersökningar görs inom området. 

Årets friluftskommun(er).  Åmål representerades i tävlingen Årets friluftskommun 
och förbättrade resultatet från plats 117 till plats 83 vilket 
är topp 8 i Västra Götalandsregionen. Målet är plats 30 
inom perioden 2017-2020. 

 

Nyckeltal 

Övriga nyckeltal 2017 
Åmål 

2017 
Riket 

2016 
Åmål 

2016 
Riket 

2015 
Åmål 

2015 
Riket 

Förnyelsetakt vattenledningar (år) 186 141 142  81  

Förnyelsetakt spillvattenledningar (år) 204 175 180  76  

Förnyelsetakt, dagvattenledningar (år)   726  309  

Renhållning - kärl och säckavfall (ton) 3 275  3 436  3 238  

Renhållning - kärl och säckavfall (kilogram per 
invånare) 257  270  263  
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När all planerad ledningsomläggning har genomförts innebär det att utbytestakter på 0,5 % för renvatten- och 
spillvattenledningarna. Det motsvarar 186 år respektive 204 år. Försämringen jämfört med föregående år beror på 
omfattande bergförekomst på omlagd ledningssträcka på Norströmsgatan. Båda nyckeltalen innebär att 
branschorganisationen Svenskt Vattens rekommenderade börvärde samt aktuell avskrivningstakt på 70 år 
överstegs. 
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12.7 Vård- och omsorgsnämnden 
Uppdrag 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente. Enligt 
reglementet ska vård- och omsorgsnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende följande: 

 Socialtjänsten och vad som regleras i socialtjänstlagen (SoL) (exklusive försörjningsstöd). I huvudsak regleras 
detta genom biståndsparagrafen 4 kap 1 §. 

 Speciallagstiftningarna LVU (lag om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare) samt familjerätt 
genom föräldrabalken. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och kommunens 
överenskommelse med Västra Götalandsregionen som reglerar kommunens primärvårdsansvar för 
sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som fullgörs genom bland annat boenden, 
dagliga verksamheter och personlig assistans. 

 Alkohollagen samt tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen. 

Vård- och omsorgsnämnden har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i 
Åmåls kommun genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, kommunal hälso- och sjukvård 
samt individ- och familjeomsorg. 

Viktiga händelser 

Äldreomsorg 
Resultaten i den nationella brukarundersökningen har för hemvårdens del blivit bättre jämfört med tidigare års 
undersökningar. På särskilt boende ligger resultaten generellt bra jämfört med riket. Respektive enhet har utifrån 
resultatet arbetat fram aktiviteter för år 2018. Arbetet med Trygg hemgång har fortsatt. Under våren tillsattes en 
tjänst som samordnare i hemvården. Inom trygghetslarmsområdet har hemvården införskaffat två nya typer av 
trygghetslarm, ett så kallat blåslarm samt ett GPS-larm. Hemvården har investerat i loggningsbart nyckelskåp för 
att kvalitetssäkra nyckelhanteringen. Täppans dagverksamhet för personer med demenssjukdom har under året 
utökats med musikunderhållning som varit mycket uppskattat av besökarna. 

Åmålsgården och IT-enheten projekterar installation av seniorsurf med WiFi i de allmänna utrymmena. Projekt 
planeras gällande trygghetskamera på Åmålsgården.  

På Solsäters äldreboende har viss ombyggnad gjorts för att förbättra boende- och arbetsmiljö genom att montera 
takskenor för lift i samtliga boendelägenheter. Ombyggnation har genomförts av de gemensamma köken på 
Solsäter. 

Projektet "Rätt till heltid - möjlighet till deltid" har slutförts på Solsäter och vård- och omsorgsnämnden tog beslut 
om att införa heltid som norm. Verksamheterna har upprättat en tidsplan för genomförande under år 2018. 

Genomförandeavtal mellan Åmåls kommun och hyresvärden gällande ombyggnation av Ekbackens 
äldreboende/korttidsenhet är upprättad. Ombyggnationen beräknas starta i oktober 2018. Arbetsgrupper med 
personalrepresentation är startade. Inför evakuering av brukare har verksamheten innan sommaren 2017 kunnat 
stänga en av avdelningarna på Ekbacken. 

Rekrytering av nya tjänster till demensboendena på Ekbackens särskilda boende och Illerns plan 3 är genomförd. 
Förflyttning av personal genomfördes under hösten 2017. 

Aktivering av brukare inom särskilda boenden utvecklas. Under våren har avtal slutits med Brukshundsklubben 
gällande besök av vårdhund med förare. Besöken har varit uppskattade bland våra brukare. Besöken finansieras 
genom statliga stimulansmedel för äldreomsorg. Satsningen förlängs under år 2018. 

Nya utbildningssatsningar och ny utredningsstruktur, IBIC (individens behov i centrum), vad gäller 
myndighetsutövningen är påbörjad på biståndshandläggningen. 

Två ansökningar har kommit in gällande godkännande som hemtjänstleverantör inom lagen om valfrihet (LOV). 

Inom anhörigstödet har arbetet inriktats på att implementera arbetssättet inom olika verksamheter. Kontakter har 
tagits och medverkan har skett med olika intressegrupper såsom organisationer, kyrkan och samverket m.fl. 
Särskilda återträffar för anhöriga har påbörjats inom äldreomsorgen. 
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Hemsjukvården 
2017 har för hemsjukvården inneburit att stort fokus lagts på rekrytering samt åtgärder för att behålla personal till 
hemsjukvårdens arbetsgrupp. Målet är att möjliggöra en god grundbemanning som därmed ger förutsättningar för 
att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. 

Måluppfyllelse: 

 Avtal har tecknats gällande möjlighet till förskrivning via e-recept för legitimerade sjuksköterskor med 
förskrivningsrätt. Detta ger en ökad säkerhet kring förskrivning av recept men även ett mer 
kostnadseffektivt arbetssätt. 

 Tekniska hjälpmedel är inköpta för att i större utsträckning kunna göra medicinska undersökningar i 
hemmiljön. 

 Arbetet fortsätter med att skapa förutsättningar för att kunna öka närvaronivå från de legitimerade 
arbetsgrupperna i samverkansgrupper såväl internt som externt. 

 Samverkan ökar mellan kommunrehab och hemvården genom träningsgruppen i hemvården, där antalet 
uppdrag har ökat gällande rehabiliterande träning i hemmet. 

 Verksamheten har varit aktiv i det fortlöpande arbetet kring implementeringen av Trygg hemgång. 
 Arbete med att höja kvaliteten på den palliativa vården har fortsatt genom att bland annat ha fokus på de 

av Socialstyrelsen utvalda kvalitetsindikatorerna. 

I övrigt har hemsjukvårdens legitimerade sjuksköterskor medverkat i ett sårvårdsprojekt med gott resultat. 
Samarbetet via sårprojektet har resulterat i ökad sårläkning och minskat lidande för patienterna. Nya 
behandlingsstrategier har inneburit en rejäl kostnadsminskning. 

Individ- och familjeomsorg - IFO 
Fokus har under hela 2017 varit omorganisering inom IFO för att på ett rättssäkert sätt och utifrån hög 
arbetsbelastning klara av alla de uppdrag som åligger IFO. Under år 2017 delades individ- och familjeomsorgen i en 
myndighetsdel och en verkställighetsdel. 

I verkställighetsdelen ingår 

 behandlingsgruppen 
 boendestöd 
 socialpsykiatrins dagliga verksamhet. 

Verkställighetsdelen ansvarar även för råd- och stödverksamheten ungdoms- och vuxencentralen från 13 år och 
uppåt. 

I myndighetsdelen ingår 

 myndighetsutövning för vuxna gällande missbruk/beroende samt biståndsbedömning för socialpsykiatrin  
 myndighetsutövning barn och familj 
 familjerätt- och familjehemsenheten. 

IFO ansvarar även för familjecentralen 0-12 år. 

Handläggningen av ensamkommande flyttades över till Åmål från enhet i Bengtsfors den 1 oktober 2017. 

Utredning samt uppföljning av ensamkommande barn har integreras i utrednings- samt uppföljningsgrupperna för 
barn och familj. 

Utökningen av tillsvidaretjänster inom myndighetsutövningen barn och familj har gett önskat resultat. Kontrollerna 
som genomförts visar på en ökad rättsäkerhet och en god arbetsmiljö. Intern kontroll av förhandsbedömningar 
och utredningstider visar att de lagstadgade tiderna hålls. Kontroll via checklistor av innehåll i utredningarna visar 
på en ökad kvalitet av innehållet i utredningarna. 

Stöd och service till vissa funktionshinder - LSS 
Det har varit stora volymökningar inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), under flera år och 
ett ökande behov av både sysselsättning och boende har även noterats under år 2017. En ständig utveckling och 
anpassning av sysselsättning till enskildas behov sker både i kommunens regi och i extern regi. Stödassistenter 
arbetar mot externa ADL-arbetsplatser. ADL är en förkortning av Aktiviteter i det dagliga livet. Efter kontakt med 
vuxenutbildningen kartläggs brukarnas önskemål om utbildning/kurser på särvux. Inköp av surfplattor för 
användande av applikationer vid bland annat matlagning och kommunikation har gjorts. Brukare använder egna 
tekniska hjälpmedel, till exempel fotodagbok. Under våren 2017 har hela daglig verksamhet fortsatt att 
omorganiseras utifrån brukares önskemål och behov. 
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Inom LSS-boenden pågår utveckling av att ha ett mer individinriktat arbetssätt. Verksamheten ska tydligare 
anpassas till den enskilda individens behov än till den gemensamma gruppen. Under året har även 
brukarundersökningar och fokusdag med samtliga brukare genomförts. Ett utbildningspaket med fokus på 
bemötande har framtagits. Boende- och yrkeskarriär genomsyrar hela verksamheten. 

En ombyggnation av gruppbostad har genomförts för att säkerställa framtida behov. Invigning skedde innan 
sommaren. 

Behovet av ledsagare, kontaktpersoner och avlösarservice fortsätter att öka. Flertalet nya ungdomar får insatser i 
form av kontaktperson enligt LSS. Här utgör rekrytering av passande kontaktpersoner en utmaning. 

Digitalisering gällande den sociala dokumentationen i verksamhetssystemet Procapita har börjat implementeras 
hos personliga assistenter. 

Inom anhörigstödet har en implementering skett av arbetssättet inom olika verksamheter. En arbetsgrupp har 
tillsatts inom funktionshinderområdet LSS, som utgör ett prioriterat område inom anhörigstödet 2017/18. 
Kontakter har tagits och medverkan har skett med intressegrupper, organisationer, kyrkan och samverket m.fl. 

Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad 

Strategiska utvecklingsområden: 
Lärande och utveckling 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Vård- och omsorgsnämnden ska vara i framkant gällande 
välfärdsteknologi och e-hälsa för att stärka samt motivera 
och stimulera den enskilde vad gäller att stärka resurser, 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

 Ny tekniska lösningar vad gäller trygghetslarm har börjat 
användas under året vilka ökar trygghet och självständig-
heten hos den enskilde. Hemvården har investerat i 
loggningsbart nyckelskåp för att kvalitetssäkra nyckel-
hanteringen. Även loggningsbara medicinskåp har 
inhandlats. 
 
Nya tekniska lösningar vid inloggning till personakt inom 
individ- och familjeomsorgen har införts vilka har inneburit 
att dokumentationen blir transparent och direkt 
kommunicerad med den enskilde. Det ökar kvaliteten i 
myndighetsutövningen och innebär även minskad 
administration för socialsekreterarna. 
 
Inom LSS används digital teknik för att öka självständig-
heten hos den enskilde. Man använder till exempel 
mobiltelefoner och läsplattor. Genom bilder, olika appar 
och tidshjälpmedel i mobiltelefon eller surfplatta ökar 
självständigheten. Man kan bibehålla eller öka aktivitet, 
delaktighet eller självständighet genom att kompensera en 
funktionsnedsättning med modern teknik. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Livslång trygghet 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Individens behov ska vara vägledande och arbetssättet ska 
kännetecknas av ett förebyggande synsätt i syfte att 
bibehålla och utveckla den enskildes resurser i det dagliga 
livet. 

 Teamarbetet inom äldreomsorg och funktionshinder har 
utvecklats. Det förebyggande arbetssättet inom 
hemvården genom Trygg hemgång har förbättrats och 
kompetensen vad gäller rehabilitering för 
hemtjänstpersonal har ökat. 
 
Dokumentationen inom individ- och familjeomsorgen, 
äldreomsorgen, hälsosjukvården och LSS har utvecklats för 
att öka delaktigheten och rättsäkerheten. 
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Inriktningsmål  Kommentar 

Att tidigt identifiera barn och unga i risksituationer, stödja 
familjer samt samverka med andra för att barn och unga 
ska kunna växa upp under trygga förhållanden. 

 Samverkan har ökat mellan myndighetsutövning och 
öppenvård avseende barn och ungdomar via ungdoms- 
och vuxencentralen både internt och med externa aktörer. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Företagsamhet och kreativitet 
Strategiska mål: 
Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda 
förutsättningar och stimulera kreativa idéer 
Inriktningsmål  Kommentar 

Vård och omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som arbetar med gott ledarskap i en god 
arbetsmiljö och som erbjuder heltid till alla medarbetare 
senast 2018. 

 I december 2017 fattade vård- och omsorgsnämnden 
beslut om heltid som norm för omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorg och LSS inom Kommunals avtalsområde. 
Nytt arbetssätt gällande bemanningsplanering har 
påbörjats med fokus på den enskilde brukarens 
individuella behov och ett arbetsmiljö- och hälso-
perspektiv vid schemaläggning. 

Vad gäller sysselsättning ska särskilt personer med fysisk 
och psykisk funktionsnedsättning uppmärksammas. 

 Det har skett ett ökat samarbete med företag och särvux 
samt övriga verksamheter inom Åmåls kommun vilket har 
medfört att fler personer har sin dagliga verksamhet på 
externa arbetsplatser. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Kultur och rekreation 
Strategiska mål: 
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 
Inriktningsmål  Kommentar 

Den enskilde ska uppmuntras att delta i ett varierat 
kulturutbud. 

 Implementering av personcentrerat arbetssätt har inletts. 
Aktivitetssamordnarna i verksamheten har fortsatt arbetet 
med att skapa meningsfulla aktiviteter utifrån brukar-
perspektiv. Samverkan sker med samverket och barn- och 
utbildningsverksamheter. 

 

Nyckeltal 
Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

Vård- och omsorgsnämnden ska 
vara i framkant gällande välfärds-
teknologi och e-hälsa för att stärka 
samt motivera och stimulera den 
enskilde vad gäller att stärka 
resurser, självständighet och 
delaktighet i samhällslivet. 

Verksamheterna ska under 
året ha använt ny teknik 
för att främja delaktighet 
och öka kvaliteten för den 
enskilde. 

 

Projektet inloggning till verksamhets-
systemet Procapita via BankID är nu 
permanentat i hela myndighetsverk-
samheten inom IFO. Syftet är att öka 
klienters delaktighet och att socialtjänsten 
ska bli mer transparent. Dokumentationen 
sker i akten under mötet. 
 

Individens behov ska vara 
vägledande och arbetssättet ska 
kännetecknas av ett förebyggande 
synsätt i syfte att bibehålla och 
utveckla den enskildes resurser i 
det dagliga livet. 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 bemötande, förtroende 
och trygghet. Målet är att 
tillhöra de 25 % bästa 
kommunerna i riket. 

 

Resultatet från 2016 års brukarbedömning 
"Vad tycker de äldre" är att målet har 
uppnåtts. Resultatet från 2017 års 
undersökning presenteras under våren 
2018. 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 helhetssyn, andel (%).  

Resultatet från 2017 års brukarbedömning 
"Vad tycker de äldre" är 84 % att jämföra 
med rikssnittet på 82 %. 
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Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -
 bemötande, förtroende 
och trygghet. Målvärdet är 
att tillhöra de 25 % bästa 
kommunerna i riket. 

 

Resultatet från 2016 års brukarbedömning 
"Vad tycker de äldre" är att målet inte är 
uppnått, resultatet för Åmål är 38 % att 
jämföra med riket på 39 %. Resultatet från 
2017 års undersökning presenteras under 
februari-mars 2018. 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -
 helhetssyn, andel (%).  

Resultatet från 2017 års brukarbedömning 
"Vad tycker de äldre" är 91 % att jämföra 
med riket på 89 %. 

Personalkontinuitet, antal 
personal som en 
hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar. Målvärdet 
motsvarar genomsnittet 
för riket. 

 

Mätningar har gjorts vid två tillfällen under 
år 2017. Resultatet är 16 personer under en 
tvåveckorsperiod. Målet är 14 personer. 
 
 

Kvalitetsindikator för 
palliativ vård - öka andelen 
smärtskattade personer 
sista levnadsveckan. 

 

Under år 2017 var andelen smärtskattningar 
med validerat smärtskattningsinstrument 
sista levnadsveckan i livet 46,2 %. Detta kan 
jämföras med 37,7% under 2016. 

Brukarundersökning LSS 
daglig verksamhet vad 
gäller delaktighet, 
medbestämmande och 
självbestämmande. 

 

Resultatet från 2017 års brukarunder-
sökning visar att en övervägande del av de 
tillfrågade brukarna upplever att de trivs 
och känner sig trygga på sitt arbete. Vidare 
upplever en majoritet av brukarna sig vara 
väl bemötta, erhålla rätt stöd och ha 
möjligheter att framföra synpunkter på 
eventuella missförhållanden. 

Brukarundersökning 
boendestöd psykiatri -
 upplevd trygghet.  

I april 2017 redovisades resultatet från 
brukarundersökningen genomförd under 
november månad 2016. Utfallet är 73 %. 

Att tidigt identifiera barn och unga i 
risksituationer, stödja familjer samt 
samverka med andra för att barn 
och unga ska kunna växa upp under 
trygga förhållanden. 

Alla barn och ungdomar 
som placeras i vård utanför 
hemmet ska 
hälsoundersökas. 

 

Alla barn och ungdomar som har placerats 
enligt SoL har hälsoundersökts under aktuell 
period. 

Alla barn och ungdomar på 
familjehem och HVB-hem 
ska ha en obruten 
skolgång. 

 

Under året har en ungdom med föräldrar 
samt ansvarig socialsekreterare och 
behandlingsansvarig på HVB-hemmet fattat 
beslut om ett studieuppehåll. 

Andel barn och unga som 
ej återaktualiseras vid IFO 
inom ett år efter avslutad 
insats/utredning. 

 

172 orosanmälningar inkom under 
andrahalvåret 2017. Av dem har fem 
familjer återaktualiserats inom ett år efter 
avslutad utredning/insats. 

Inga familjer med barn 0-
18 år ska vräkas. 

 

Ingen barnfamilj har vräkts under år 2017. I 
aktiv samverkan med försörjningsstöd och 
fastighetsägare har ett ärende gällande 
vräkning av en barnfamilj kunnat avblåsas. 

Vård och omsorgsförvaltningen ska 
vara en attraktiv arbetsgivare som 
arbetar med gott ledarskap i en god 
arbetsmiljö och som erbjuder heltid 
till alla medarbetare senast 2018. 

Andelen heltidsanställda 
inom vård och omsorg ska 
öka.  

Antal heltidsanställda har ökat med 55 
personer och 52 % av de anställda inom 
vård och omsorg har en heltidsanställning 
per den 31 december att jämföra med den 
31 december 2016 då 42 % av de anställda 
hade en heltidsanställning. 

Minskad sjukfrånvaro, det 
vill säga sjukfrånvaron ska 
minska varje år.  

Sjukskrivningstalen per den 31 december 
2017 var 7,83 % att jämföra med 7,85 % år 
2016. Det är en marginell minskning av 
sjukskrivningarna. 
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Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

 

Vad gäller sysselsättning ska särskilt 
personer med fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning 
uppmärksammas. 

Ökad utveckling för den 
enskilde samt ökad 
samverkan med andra 
arbetsplatser både externt 
och internt. 

 

Arbetsplatsförlagd daglig verksamhet har 
ökat markant. Nyckeltalet är uppnått. 
Idag finns det 15 externa platser. En brukare 
har avslutat sin dagliga verksamhet då 
arbetet har övergått till en 
lönebidragsanställning och tre brukare har i 
dagsläget fått information från Arbets-
förmedlingen om olika anställningar och 
möjligheten till bidrag till företag. 

Den enskilde ska uppmuntras att 
delta i ett varierat kulturutbud. 

Nöjdhet med de sociala 
aktiviteterna som erbjuds 
på äldreboende. Målvärdet 
är att tillhöra de 25 % 
bästa kommunerna i riket. 

 

Resultatet från 2017 års brukarbedömning 
"Vad tycker de äldre" är att målet har 
uppnåtts. 

 

Övriga nyckeltal som vård- och omsorgsnämnden följer 

Övriga nyckeltal 2017 
Åmål 

2017 
Riket 

2016 
Åmål 

2016 
Riket 

2015 
Åmål 

2015 
Riket 

Hemtjänst kostnad (kronor) per brukare, över 65 år   284 875 249 252 284 457 257 758 

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%)   7,4 8,0 7,5 7,6 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kronor per brukare   704 596 825 868 694 400 807 794 

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)   4,6 4,1 4,9 4,2 

Väntetid antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende(medelvärde)   52 57 53 57 

LSS-boende barn och vuxna, kronor per brukare   741 826 958 902 698 000 922 288 

Andel invånare med insats enligt LSS   1,02 0,71 0,94 0,71 

Missbrukarvård vuxna, kronor per invånare   514 730 561 715 

Kostnad familjehem/institutionsvård barn och unga per 
invånare   1 873 1 942 1 716 1 911 

 



Årsredovisning 2017, Åmåls kommun                              (100)79



Årsredovisning 2017, Åmåls kommun                              (100)80

Överförmyndarnämnden



Årsredovisning 2017, Åmåls kommun                              (100)81

  

Årsredovisning 2017, Åmåls kommun 81(87) 

12.8 Överförmyndarnämnden 
Uppdrag 
Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd; Sydvästra 
Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd. Åmåls kommun är värdkommun och den 
gemensamma överförmyndarnämnden ingår i värdkommunens organisation. Verksamheten är lokaliserad till en 
överförmyndarenhet inom kommunstyrelseförvaltningen i Åmåls kommun. 

Överförmyndarenheten styrs av överförmyndarnämnden som ansvarar för tillsyn och kontroll av gode män, 
förvaltare och förmyndare enligt föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. Överförmyndarnämnden 
ansvarar även för att förordna gode män och förvaltare samt för ansökningar till tingsrätten om anordnande/ 
upphörande av godmanskap eller förvaltarskap. Ett uppdrag som god man/förvaltare kan innebära att hjälpa en 
person med dennes ekonomiska-, juridiska- och/eller personliga intressen. Många av de kommuninvånare som har 
behov av stöd och hjälp är äldre, personer med olika funktionsnedsättningar samt ensamkommande barn. 

Överförmyndarnämndens ansvar är dessutom att göra verklighet av verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges 
direktiv och budgetbeslut. Genom överförmyndarnämndens ledning ska verksamheten styras mot uppsatta mål, 
följas upp samt löpande korrigeras och utvecklas. Överförmyndarnämndens strävan är att skapa hög rättssäkerhet 
genom att långsiktigt upprätthålla hög kompetens, kvalitet, kontinuitet samt uppnå kostnadseffektivitet i 
verksamheten. 

Viktiga händelser 
Det är många faktorer som påverkar överförmyndarverksamheten, både nationellt och på lokal nivå, vilket speglar 
av sig i överförmyndarnämndens arbete. Överförmyndarnämndens ärendehandläggning kan generellt delas in i två 
huvudsakliga ansvarsområden, ärenden som styrs av föräldrabalkens regler samt ärenden som handläggs enligt 
lagen om ensamkommande barn. För år 2017 uppvisar antalet ärenden med ensamkommande barn en stadigt 
nedåtgående mängd medan andra ärenden har visat på viss uppgång. 

De senaste två åren har inneburit ett högt inflöde av antalet nya ärenden med ensamkommande barn. Jämfört 
med åren 2016 och 2015 har det under år 2017 skett en markant minskning av antalet nya ärenden med 
ensamkommande barn.  Många ensamkommande barn har uppnått myndighetsåldern under år 2017 och en stor 
del kommer att bli myndiga under år 2018. 

Den 1 juli 2017 trädde ett nytt ersättningsystem i kraft för mottagande av ensamkommande barn och unga. 
Ikraftträdandet innebär förändrade möjligheter för överförmyndarnämnden att återsöka de faktiska kostnaderna 
för ensamkommande barn från Migrationsverket. Systemet innebär istället att kommunerna endast får en 
schablonersättning per barn. Fr.o.m. den 1 januari 2018 kommer inte överförmyndarnämnden längre att kunna 
återsöka kostnaderna för de ensamkommande barnen. Arvodeskostnaderna för de gode männen för 
ensamkommande barn kommer därför att öka i kommunerna under 2018. 

För de barn som anvisas till kommunerna efter den 1 juli 2017 kan överförmyndarnämnden inte längre återsöka 
kostnaderna för de utlägg som överförmyndarnämnden har i form av arvode, socialavgifter, resekostnader och 
tolkkostnader från migrationsverket. Överförmyndarnämnden har därför beslutat om sänkta arvodesnivåer för 
gode män till ensamkommande från och med den 1 januari 2018. Mot bakgrund av att de nya ersättningsnivåerna 
är lägre än tidigare fanns det farhågor om att gode män skulle komma att begära sig entledigade. Det finns dock få 
exempel på att detta har skett men däremot finns det tendenser på att det i framtiden kan bli svårare att rekrytera 
gode män till nya uppdrag framöver, vilket kan innebära att rekryteringsinsatser behöver genomföras. Det är en 
fördel med att kunna använda redan verksamma och erfarna gode män eftersom många ensamkommande barn 
kan ha en problematik som kräver erfarenhet av uppdraget. 

Kvalitetsarbetet pågår ständigt och verksamheten förändras över tiden samt en kontinuerlig utveckling sker 
löpande. Medarbetarna ska förstå verksamhetens syfte och mål liksom sin egen roll och hur man själv bidrar till 
goda prestationer för enheten. 

Det systematiska kvalitetsarbetet på enheten fortlöper enligt plan och en av de stora utmaningarna för över-
förmyndarenheten är att hitta rätt nivå på utförandet utifrån krav i uppdraget och tilldelade resurser. Ärende-
utvecklingen visar fortsatt ökad efterfrågan på stödinsatser till medborgarna inom överförmyndarnämndens 
verksamhetsområden och tjänster. 

Sedan år 2015 har verksamheten lagstadgade krav på sig när det gäller att utreda ärenden om godmanskap och 
förvaltarskap vilket tidigare låg på tingsrätten. Genom lagförändringarna fick tingsrätten möjligheten att förelägga 
överförmyndarnämnden att komma in med yttranden och handlingar i olika ansökningsärenden gällande 
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ställföreträdarskap. Detta har markant ökat arbetsbelastningen för överförmyndarnämnden. Nämnden har trots 
hög arbetsbelastning fokuserat på att klara av alla de uppdrag som överförmyndarnämnden ansvarar för på ett 
rättssäkert sätt 

Konsekvenserna av detta innebär och kräver omställningar i verksamheten och förändringar i arbetssätt vilket 
kommer att ställa stora krav på kompetensutveckling för medarbetarna. Det är även en utmaning för 
överförmyndarnämnden att utveckla nya och kostnadseffektiva processer i verksamheten för att nå framgång. 

Det finns en pågående diskussion kring behovet av en översyn av lagstiftningen om överförmyndare och 
ställföreträdare och särskilt när det gäller möjligheten att anlita s.k. professionella ställföreträdare. I september 
2017 lämnade länsstyrelserna som har tillsynsuppdrag över överförmyndarverksamheten in en skrivelse till 
regeringen om förslag till förbättring av verksamheten och stöd till överförmyndarna. Syftet med granskningen är 
att bedöma om överförmyndarverksamheten bedrivs rättssäkert och effektivt, det vill säga om det rättsliga 
ramverket ger goda förutsättningar för överförmyndare att bedriva sin tillsynsverksamhet och ge stöd åt 
ställföreträdarna. 

Utbildning 
Överförmyndarnämnden tog även i januari 2015 över det formella ansvaret för gode mäns och förvaltares 
utbildning vilket tidigare hanterades av tingsrätten. Överförmyndarnämnden ska se till att gode män och förvaltare 
erbjuds den utbildning som krävs för uppdraget. 

Under året har särskilda utbildningar för ställföreträdare anordnats av överförmyndarenheten avseende 
årsräkningar, det vill säga hur ekonomin ska hanteras och redovisas till överförmyndarnämnden. 

Under hösten 2017 har överförmyndarnämnden även medverkat i uppstarten av en grundutbildning för 
ställföreträdare (gode män/förvaltare) tillsammans med en extern utbildare. Planeringen är att denna utbildning 
kontinuerligt ska genomföras i respektive kommun. Utbildningsansvaret kommer att ta allt större resurser i 
anspråk för överförmyndarnämnden men det är viktigt att ställföreträdarna får rätt kompetens för att kunna sköta 
sitt uppdrag. 

Framtidsfullmakter 
Den 1 juli 2017 infördes den nya lagstiftningen om s.k. framtidsfullmakter i Sverige, vilket skulle kunna minska 
trycket på överförmyndarnämndens verksamhet i framtiden. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till 
godmanskap och förvaltarskap. Framtidsfullmakter är en ny typ av fullmakter som blir giltiga först när en 
fullmaktsgivare på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållande är ur stånd att ha hand om 
de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten ställs alltså ut för framtida behov. 

Vilka konsekvenser som detta skulle kunna få för överförmyndarverksamheten i framtiden är i dagsläget för tidigt 
att kunna bedöma. 

Överförmyndarnämnden har inte någon regelbunden kontroll av framtidsfullmakter, men kan vid behov begära 
redovisning och upplysningar av fullmaktshavaren. Det kan exempelvis genom ”orosanmälan” till överförmyndar-
nämnden, från socialtjänsten eller anhöriga till fullmaktsgivaren, framkomma att fullmaktshavaren inte bevakar 
den enskildes intressen korrekt eller utnyttjar fullmakten för egen vinning. Om inte överförmyndarnämnden får ett 
tillfredsställande svar, kan nämnden ansöka till tingsrätten om att godmanskap eller förvaltarskap anordnas istället 
för framtidsfullmakten. 

Anhörigas behörighet 
Många anhöriga sköter ofta den dagliga livsföringen för enskilda familjemedlemmar som behöver hjälp med att ta 
hand om sina angelägenheter i vardagen. Tidigare har detta skett på informell väg eller genom muntliga och 
skriftliga fullmakter. Nya regler i 17 kap. föräldrabalken som trädde ikraft den 1 juli 2017 innebär att det numera är 
möjligt för anhöriga att företräda sin släkting med stöd av lag utan fullmakt. 

Detta skapar en trygghet för anhöriga som ska hjälpa en familjemedlem när hen inte längre kan sköta sina 
angelägenheter. Även om ett godmanskap eller förvaltarskap kanske är den enda möjliga lösningen på sikt, kan en 
behörighet för anhöriga ge dem tid att överväga mer långsiktiga lösningar och vara värdefull under den 
handläggningstid som det tar för tingsrätterna och överförmyndarna att utreda ett eventuellt godmanskap eller 
förvaltarskap. 

Länsstyrelsens årliga inspektion 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomförde i februari 2017 inspektion på plats i överförmyndarenhetens 
lokaler. Resultatet av inspektionen sammanfattades i ett protokoll av vilket i huvudsak följande synpunkter 
framgick. 
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Länsstyrelsen anförde att det allmänna diariet och registret över ställföreträdarskap inte föranleder några 
påpekanden. Akterna förefaller vara i mycket god ordning och noggrant skötta. Av akterna framgår att 
handläggningen är ambitiös och noggrann samt att enskilda bemöts på ett serviceinriktat sätt. Sammanfattningsvis 
finner Länsstyrelsen att verksamheten är mycket välskött. 

Perspektivet välfärd och hälsa 
Huvudmän och närstående ska bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt. Detta är en tydlig färdriktning från 
överförmyndarnämndens sida och bygger på att skapa goda förutsättningar för en bra livssituation utifrån 
medborgarnas önskemål. 

I det dagliga arbetet har överförmyndarnämnden beaktat vad som är möjligt för nämnden att påverka på det 
lokala planet. Det handlar om att påverka samhällsstrukturer, fysiska och sociala, som orsakar ohälsa och skador. 
Exempelvis genom att skapa delaktighet och inflytande för huvudmän samt utveckla arbetet med att säkerställa 
barnrättsperspektivet i den löpande överförmyndarverksamheten. Invånarna i kommunen ska ha förutsättningar 
för att kunna utvecklas och känna framtidstro. 

Perspektivet demokrati och delaktighet 
Överförmyndarnämnden har som inriktningsmål att den enskilde ska ha inflytande och vara delaktiga i beslut om 
åtgärder och insatser som berör dem. Vid handläggningen har personalen på enheten även haft fokus på att 
utreda, redovisa och beakta barnens bästa. I detta sammanhang ska individens egen vilja och önskemål vägas in 
och att så har skett har överförmyndarnämnden tydliggjort i ärendedokumentationen. 

Åmåls kommuns vision - Sveriges mest gästvänliga stad 

Strategiska utvecklingsområden: 
Lärande och utveckling 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 
Inriktningsmål  Kommentar 

Barnperspektivet ska beaktas det vill säga 
överförmyndarverksamheten ska särskilt beakta vad 
hänsyn till barnens bästa kräver. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner och 
processer för att säkerställa handläggningen av dessa 
ärenden. Vid handläggningen har personalen fokus på att 
utreda, redovisa och beakta barnens bästa i alla beslut 
som berör barnet. Enheten har utvecklat 
dokumentationen för öka delaktigheten och 
rättsäkerheten. 

Social hållbarhet och samverkan med olika aktörer i 
samhället ska skapa grunden för medborgarnas trygghet 
och välfärd. Överförmyndarnämnden ska samverka med 
andra. 

 Överförmyndarnämnden har deltagit i diverse möten och 
nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och information till 
både interna och externa intressenter i samhället som 
berörs av överförmyndarverksamheten. 

Personalen ska genom utbildningsinsatser kontinuerligt 
fortbilda sig för att i hög grad förfoga över god och 
mångsidig kompetens samt nödvändiga färdigheter för att 
rättssäkert kunna genomföra insatser och stöd med 
kontinuitet och helhetssyn. 

 Personalen har deltagit i diverse utbildningar. Det är 
viktigt att det finns förutsättningar för 
kompetensutveckling hos personalen för att kunna 
utveckla verksamheten. Med rätt kompetens kan 
personalen bidra till bra kvalitativa insatser i 
verksamheten. 

Strategiska utvecklingsområden: 
Livslång trygghet 

Strategiska mål: 
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål  Kommentar 

Överförmyndarverksamheten ska kännetecknas av hög 
kvalitet på all verksamhet vilket förutsätter ett uthålligt 
arbete med ständiga förbättringar och utveckling av 
rutiner och service. De ekonomiska resurserna ska 
utnyttjas effektivt. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner och 
processer för att säkerställa handläggningen av ärenden. 
Ett flertal förbättringsåtgärder har vidtagits i 
verksamheten och gett avsedd positiv effekt på 
handläggningen och därmed kortare handläggningstider. 
En samlad bedömning av verksamheten visar på ett något  
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Inriktningsmål  Kommentar 

förbättrat resultat jämfört med tidigare år. 
Överförmyndarnämnden kommer att arbeta för att införa 
ännu tydligare och bättre informationsmaterial, förbättrad 
hemsida och fler uppföljande möten med intressenter och 
organisationer som berörs av överförmyndarverksam-
heten. 

Huvudmän och närstående ska bemötas på ett värdigt och 
respektfullt sätt för att skapa en positiv självbild och tilltro 
till sin egen förmåga samt skapa goda förutsättningar för 
en bra livssituation, utifrån individuella önskemål. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner för att den 
enskilde inte ska lämnas utan stöd utan ägnas 
uppmärksamhet från överförmyndarenhetens sida. Den 
enskildes situation ska uppmärksammas när vederbörande 
vänder sig till överförmyndarnämnden i ett ärende. 

Huvudmän ska ha inflytande och vara delaktiga i beslut 
om åtgärder och insatser som berör dem. 

 Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner och 
processer för att varje beslut som rör en individ ska 
grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just 
den här personen. I detta sammanhang ska individens 
egen vilja och önskemål vägas in. Olika förslag till lösningar 
ska analyseras och vägas mot varandra i en 
beslutssituation. Den egna viljan är inte alltid helt 
avgörande för vilket beslut som fattas, men ska alltid 
beaktas, utredas och redovisas i dokumentationen. 

Personalen ska genom utbildningsinsatser kontinuerligt 
fortbilda sig för att i hög grad förfoga över god och 
mångsidig kompetens samt nödvändiga färdigheter för att 
rättssäkert kunna genomföra insatser och stöd med 
kontinuitet och helhetssyn. 

 Personalen har deltagit i diverse utbildningar. Det är 
viktigt att det finns förutsättningar för 
kompetensutveckling hos personalen för att kunna 
utveckla verksamheten. Med rätt kompetens kan 
personalen bidra till bra kvalitativa insatser i 
verksamheten. 

 
Nyckeltal 
Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

Social hållbarhet och samverkan med 
olika aktörer i samhället ska skapa 
grunden för medborgarnas trygghet 
och välfärd. Överförmyndarnämnden 
ska samverka med andra. 

Samverkan 

 

Överförmyndarenheten har deltagit i möten med 
kommunernas socialtjänster, diverse föreningar, 
nätverk och frivillighetsorganisationer som 
arbetar för att brukare, klienter, patienter och 
huvudmän som är i behov av stödinsatser ska få 
en rättssäker insats med god kvalitet. 

Personalen ska genom utbildnings-
insatser kontinuerligt fortbilda sig för 
att i hög grad förfoga över god och 
mångsidig kompetens samt 
nödvändiga färdigheter för att 
rättssäkert kunna genomföra insatser 
och stöd med kontinuitet och 
helhetssyn. 

Utbildning 

 

Överförmyndarenheten har deltagit i diverse 
möten med kommunernas socialtjänster, 
föreningar, nätverk och frivillighets-
organisationer som arbetar för att brukare, 
klienter, patienter och huvudmän som är i behov 
av stödinsatser ska få en rättssäker insats med 
god kvalitet. 

Överförmyndarverksamheten ska 
kännetecknas av hög kvalitet på all 
verksamhet vilket förutsätter ett 
uthålligt arbete med ständiga 
förbättringar och utveckling av rutiner 
och service. De ekonomiska resurserna 
ska utnyttjas effektivt. 

Skyndsam 
handläggning 

 

Överförmyndarenheten har kontinuerligt arbetat 
med att effektivisera handläggningen av ärenden 
vilket har medfört att 97 % av ansökningar om 
överförmyndarnämndens medgivande har 
färdigbehandlats inom 6 veckor. En stor del av 
ansökningarna om överförmyndarnämndens 
samtycke rör uttagstillstånd, köp eller försäljning 
av fastighet och godkännande av arvskifte. I 
ansökningar om god man eller förvaltare ska 
överförmyndarnämnden yttra sig till tingsrätten 
och rekrytera en ställföreträdare. När det gäller 
handläggningstiden för anmälningar till 
överförmyndarnämnden om behov av 
ställföreträdare har inte detta helt kunnat 
uppfyllas på grund av personalbrist under året. 
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Inriktningsmål Nyckeltal  Kommentar 

Slutredovisningar 
och tillgångs-
förteckningar  

Överförmyndarenheten har granskat och 
godkänt 92 % av alla sluträkningar och 
förteckningar inom föreskriven tid. I de fall som 
granskningen inte har gjorts inom målramen 
handlar det om att ställföreträdarna har varit 
tvungna att komplettera sina redovisningar 
innan överförmyndarnämnden har kunnat fatta 
ett beslut. 

Vitesföreläggande 

 

Överförmyndarnämnden beslutade i maj månad 
2017 om att vitesförelägga samtliga de 
ställföreträdare, som trots påminnelse, inte hade 
kommit in med sin redovisning inom föreskriven 
tid till överförmyndarnämnden. Dessa beslut 
fattades av överförmyndarnämnden innan den   
1 juni 2017 vilket motsvarar kraven i 
lagstiftningen och målets ram. 

Årsräkningar 

 

99 % av årsräkningarna blev granskade av 
överförmyndarnämnden innan den 1 september 
2017. Ett antal redovisningar blev dock inte 
godkända på grund av att ställföreträdarna 
måste komplettera sina redovisningar för att 
överförmyndarnämnden skulle kunna bedöma 
riktigheten i redovisningarna. Under perioden 
september-december blev samtliga årsräkningar 
färdiggranskade. Vissa av årsräkningar blev dock 
granskade med anmärkning av överförmyndar-
enheten på grund av vissa brister i 
redovisningen. 

 

Övriga nyckeltal som överförmyndarnämnden följer 

Övriga nyckeltal 2017 
Åmål 

2017 
Riket 

2016 
Åmål 

2016 
Riket 

2015 
Åmål 

2015 
Riket 

Antal huvudmän och myndlingar 840  987  1 003  

Antal förvaltare 32  25  22  

Antal gode män 576  742  719  

Antal förmyndare 284  220  179  

Antal inregistrerade ärenden 252  331  362  

Antal års- och sluträkningar totalt 567  539  565  

Antal års- och sluträkningar där arvode begärs 433  397  402  

Antal arvoderingar (övriga ärenden) 903  1 882  562  

Huvudmän/myndlingars totala 
tillgångar/inkomster (tkr) 235 806  276 276  234 288  

Arvodeskostnad fördelat på huvudman (%) 55  55 33 55 40 

Arvodeskostnad fördelat på kommun (%) 45  45 67 45 60 
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13 Begreppsförklaringar 
Avskrivning 
Kostnad för anläggningstillgångens värdeminskning. 

Avsättning 
Skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. 

Balanskrav 
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om 
resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. 

Balanskravsutredning 
Vid utredning om balanskravet har uppnåtts ska hänsyn tas till vissa redovisningsposter, till exempel 
realisationsvinster. 

Balansräkning 
Balansräkning är en uppställning av kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. 

Driftredovisning  
Kostnader och intäkter (externa och interna) för den löpande verksamheten. 

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder samt avsättningar. 

God ekonomisk hushållning 
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. För verksamheten ska anges mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Interimsposter 
Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda 
intäkter och upplupna kostnader. Dessa balansposter används då inkomster och utgifter ska periodiseras på rätt 
år/period. 

Intäkt 
Periodiserad inkomst, det vill säga den del av inkomsten som tillhör året/perioden. 

Investeringsredovisning  
Omfattar utgifter för investeringar i materiella anläggningstillgångar. 

Kassaflödesanalys 
Visar betalningsflöden och hur likviditeten har förändrats. Redovisas inte i delårsrapporten. 

Komponentredovisning 
Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde successivt förbrukas, måste skillnader i förbrukning och 
nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång beaktas. 

Kostnad 
Periodiserad utgift, det vill säga den del av utgiften som tillhör året/perioden. 

Pensionsskuld 
Åtagandet för nuvarande och tidigare anställdas hittills intjänade men ännu inte utbetalade pensioner. Se vidare 
kapitlet Redovisningsprinciper. 

Resultaträkning 
Sammanställning över hur ekonomin gått under året/perioden. Resultaträkningen visar externa intäkter och 
kostnader och ger som saldo årets/periodens resultat (vinst eller förlust). 

Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder visar den finansiella styrkan på kort sikt. 

Soliditet 
Eget kapital i relation till de totala tillgångarna visar hus stor del av dessa som finansieras med egna medel -
 finansiell styrka på lång sikt. 
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Vision 
En vision kan beskrivas som ett önskat framtida tillstånd. Den behöver inte vara mätbar, eller ens nåbar, men ska 
fungera som en gemensam framtidsbild och stödja en färdriktning för fortsatt utveckling. 

Årsprognos 
I delårsrapporten redogörs för årsprognosen, det vill säga avvikelse vid jämförelse med budget 

 Överskott om nettokostnaderna är lägre än budget. 
 Underskott om nettokostnaderna är högre än budget. 
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