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Dnr KS 2020/425 

KF § 98 Finansiering av renovering av Åmåls 
simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med 
motivering att kommunstyrelsen ska få en redovisning av varför de beräknade 
kostnaderna för renoveringen av simhallen har ökat så mycket från den första 
kostnadsberäkningen och vad de olika delarna i förslaget kostar. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helen Halvardsson presenterar teknik- och fritidsförvaltningens 
hantering av ärendet. Fritidschef Viktor Weiberg informerar om vilka delar som 
ingår i föreslagen renovering. Utöver byte av material i bassängerna från kakel 
och klinkers till stål föreslås bland annat anpassningar av reningsverket till 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, en kafédel intill undervisningsbassängen, fler 
funktioner i undervisningsbassängen samt en tillbyggnad av en rutschkana. 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har i dialog med ägaren till simhallen i 
Åmål, Åmåls kommunfastigheter AB, samt kommunstyrelsen i Åmål utarbetat ett 
förslag till renovering av simhallen. Anläggningen är, trots renovering 2013-2014, 
ålderstigen och i behov av utveckling för att passa dagens verksamhet samt 
besökarnas krav och förväntningar. Renoveringen kalkyleras enligt 
renoveringsförslaget till 47,5 mkr. 

Fastighetsägaren, Åmåls kommunfastigheter AB, har att hantera 
investeringskostnaderna medan hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmål behöver säkerställa att man även i framtiden kommer att ha förmåga att 
betala den kraftigt ökade hyran. Dagens hyresnivå på 4 mkr/år (enligt 2019 års 
siffror) förväntas öka till omkring 6 mkr/år från 2023. 

För att ge trygghet och arbetsro för såväl fastighetsägare som hyresgäst, men 
också tydligt markera för kommunfullmäktige att investeringen behöver beaktas i 
2022 års budgetprocess, men även framledes, behöver kommunfullmäktige i 
Åmål ställa sig bakom investeringen. Budgetutskottet måste i dialog med teknik- 
och fritidsnämnden i god tid planera för de ökade kostnaderna och sannolikt 
kommer nämndens ekonomiska ramar att märkbart behöva justeras uppåt inom 
området för idrottsanläggningar, som redan idag är en avsevärd del av nämndens 
kostnadsmassa. 

Parallellt med detta behöver nämnden, å sin sida, presentera strategier för att med 
de tilldelade medlen utöva väl avvägd ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 30 juni 2021 § 136 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 30 juni 2021 § 137 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 6 maj 2021 
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- Skrivelse från fritidschefen gällande intäkter renovering den 21 juni 2021 
- Presentation från ÅKAB gällande renoveringsbehov 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 2021, 
§ 44 

Yrkande 
Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen med motivering 
att kommunstyrelsen ska få en redovisning av varför de beräknade kostnaderna 
för renoveringen av simhallen har ökat så mycket från den första 
kostnadsberäkningen och vad de olika delarna i förslaget kostar. 

Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD), Ove Kaye (SD), Michael Karlsson 
(S), Tomas Lindström (TL), Kjell Kaså (C), Peter Stenberg (L) och Ulla Berne 
(M) bifaller återremissyrkandet. 

Under debatten ajourneras mötet kl 14:05-14:17. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 

1. förslaget från kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta 
till budgetutskottet att i kommande beredningar och budgetförslag säkerställa att 
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål får rätt ekonomiska förutsättningar att 
klara de kommande hyreshöjningar avseende simhallen i Åmål som aviserats i 
samband med de renoveringar som planeras under 2021-2022. 

2. återremissyrkandet från Ottosson (C) motivering att kommunstyrelsen ska få en 
redovisning av varför de beräknade kostnaderna för renoveringen av simhallen 
har ökat så mycket från den första kostnadsberäkningen och vad de olika delarna i 
förslaget kostar. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Ottossons (C) återremissyrkande. 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
Förvaltningschef teknik- och fritid 
Fritidschef 
Åmåls kommunfastigheter AB 
Ekonomichef 
Tillförordnad kommundirektör 
__________ 



Förändringar i Simhallsprojektet från 2017-2019
Simhallen - Åmål



Vad har förändrats från 2017-2021 

➢ 4 års indexhöjning. Ca 2,2 miljoner
➢ Systemhandlingsprojektering. Ca 1,8 miljoner
➢Nya krav från Folkhälsomyndigheten (FHM) gällande reningsanläggningen. Ca 1,5 miljoner
➢Uppgradering till automatisk backspolning av reningsfilter mm. Ca 1,2 miljoner
➢ Bubbelattraktion/rutschkana/vattenlek i undervisningsbassängen. Ca 0,8 miljoner
➢ Belysning i bassänger. Ca 0,4 miljoner
➢ Efter noggrann inventering är renoveringsåtgärderna på El, Vent, Styr och VS betydligt mer 

omfattande nu då man ser över allt som är vettigt att göra i samband med en renovering av den 
delen. Ca 2,3 miljoner

➢Mer sågning i betong och lagning runt bassängerna för nya VS-rännor och vattenrening mm. Ca 3,2 
miljoner. 

➢Nya glaspartier mellan bassängerna för att eliminera ljud, arbetsmiljö. Ca 0,2 miljoner
➢ Servering görs möjlig i våtdel utan att beträda torrdel, eliminerar fuktproblematik. Ca 0,2 miljoner
➢ Ta bort ”mini” bassängen och lite övriga åtgärder. Ca 0,3 miljoner
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Dnr KS 2020/425 

KS § 136 Renovering av bassänger i Åmåls 
simhall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det förslag till renovering av 
simhallen i Åmål som arbetats fram av teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål, 
tillsammans med fastighetsägaren ÅKAB (TFN den 20 april 2021, § 44). 

Reservation 
Ove Kaye (SD), Michael Karlsson (M) och Ulla Berne (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och 
standard. En arbetsgrupp bestående av personal från teknik- och 
fritidsförvaltningen samt Åmåls kommunfastigheter AB, som också är 
fastighetsägare, har på kommunstyrelsens uppdrag arbetat fram ett förslag på 
renovering. 

Förslaget innehåller bland annat ny beklädnad i den största bassängen, 
ombyggnation av gymdelen, ny rutschkana, vattenrening med mera. 
Renoveringen är planerad att påbörjas hösten 2021 och beräknas ta omkring 14 
månader att slutföra. Investeringskostnaden, som belastar Åmåls 
kommunfastigheter AB, beräknas uppgå till 47,5 mnkr. 

För hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden, beräknas investeringarna medföra en 
hyreshöjning på omkring 2 mnkr per år, från 2023. 2019 års hyra uppgår till 4 
mnkr per år. Denna ökade hyreskostnad samt bortfallet i intäkter då 
renoveringsarbetet pågår, är en budgetfråga där budgetutskottet och sedermera 
kommunfullmäktige har att, i dialog med teknik- och fritidsnämnden, säkerställa 
att nämnden får rätt förutsättningar att klara den ökade hyran. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 72 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 113 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 6 maj 2021 
- Skrivelse från fritidschefen gällande intäkter renovering den 21 juni 2021 
- Presentation från ÅKAB gällande renoveringsbehov 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 2021, 
§ 44 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 262 
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Yrkande 
Michael Karlsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ove Kaye (SD) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från 
arbetsutskottet, men att den del av renoveringen som inkluderar 
vattenrutschkanan ska utgå. 

Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Ove Kayes 
(SD) förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förslaget om att ställa 
sig bakom den föreslagna renoveringen i sin helhet i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Dels Ove Kayes (SD) förslag att ställa sig 
bakom renoveringen med undantag för vattenrutschkanan, som ska utgå.  

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och 
genomförs. Med resultatet 6-5 till förmån för arbetsutskottets förslag, finner 
ordföranden att detta är kommunstyrelsens mening. 

Omröstning 
Ordföranden föreslår omröstning där den som stödjer arbetsutskottets förslag 
röstar Ja och den som stödjer Ove Kayes (SD) förslag röstar Nej. 
Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.  

Omröstning 
Michael Karlsson (S): Ja 
Ewa Arvidsson (S): Ja 
Olof Eriksson (S): Ja 
Jerry Saxin (S): Ja 
Peter Olsson (V): Ja 
Lotta Robertsson Harén (MP): Ja 
Michael Karlsson (M): Nej 
Ulla Berne (M): Nej 
Lars-Olof Ottosson (C): Nej 
Anders Bäckström (C): Nej 
Ove Kaye (SD): Nej 

Resultat: 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
Åmåls kommunfastigheter AB 
Ekonomienheten 
__________ 
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Dnr KS 2020/425 

KS § 137 Finansiering av renovering av Åmåls 
simhall 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta till 
budgetutskottet att i kommande beredningar och budgetförslag säkerställa att 
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål får rätt ekonomiska förutsättningar att 
klara de kommande hyreshöjningar avseende simhallen i Åmål som aviserats i 
samband med de renoveringar som planeras under 2021-2022. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i augusti 
2021  ska få en redovisning av varför de beräknade kostnaderna för renoveringen 
av simhallen har ökat så mycket från den första kostnadsberäkningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har i dialog med ägaren till simhallen i 
Åmål, Åmåls kommunfastigheter AB, samt kommunstyrelsen i Åmål utarbetat ett 
förslag till renovering av simhallen. Anläggningen är, trots renovering 2013-2014, 
ålderstigen och i behov av utveckling för att passa dagens verksamhet samt 
besökarnas krav och förväntningar. Renoveringen kalkyleras enligt 
renoveringsförslaget till 47,5 mkr. 

Fastighetsägaren, Åmåls kommunfastigheter AB, har att hantera 
investeringskostnaderna medan hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmål behöver säkerställa att man även i framtiden kommer att ha förmåga att 
betala den kraftigt ökade hyran. Dagens hyresnivå på 4 mkr/år (enligt 2019 års 
siffror) förväntas öka till omkring 6 mkr/år från 2023. 

För att ge trygghet och arbetsro för såväl fastighetsägare som hyresgäst, men 
också tydligt markera för kommunfullmäktige att investeringen behöver beaktas i 
2022 års budgetprocess, men även framledes, behöver kommunfullmäktige i 
Åmål ställa sig bakom investeringen. Budgetutskottet måste i dialog med teknik- 
och fritidsnämnden i god tid planera för de ökade kostnaderna och sannolikt 
kommer nämndens ekonomiska ramar att märkbart behöva justeras uppåt inom 
området för idrottsanläggningar, som redan idag är en avsevärd del av nämndens 
kostnadsmassa. 

Parallellt med detta behöver nämnden, å sin sida, presentera strategier för att med 
de tilldelade medlen utöva väl avvägd ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 73 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 114 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 6 maj 2021 
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- Skrivelse från fritidschefen gällande intäkter renovering den 21 juni 2021 
- Presentation från ÅKAB gällande renoveringsbehov 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 2021, 
§ 44 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 262 

Yrkande 
Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på att kommunfullmäktige inför sitt beslut om 
finansiering i augusti 2021 ska få en redovisning av varför kostnaderna för 
renoveringen har ökat så mycket från den första kostnadsberäkningen. 

Michael Karlsson (M) och Ove Kaye (SD) yrkar bifall till Lars-Olof Ottossons 
(C) förslag. 

Peter Olsson (V) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt till Lars-Olof Ottossons (C) förslag.  

Michael Karlsson (M) yrkar på att det till kommunfullmäktiges möte i augusti 
2021 ska redovisas en kalkyl på hur investeringen ska finansieras.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden 
från Lars-Olof Ottosson (C) respektive Michael Karlsson (M). Ordföranden frågar 
om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så 
är fallet.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lars-Olof Ottossons 
(C) tilläggsyrkande om en redovisning i kommunfullmäktige av varför de 
beräknade kostnaderna för renoveringen ökat och finner att så är fallet.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Michael Karlssons 
(M) tilläggsyrkande om att en kalkyl ska presenteras för kommunfullmäktige om 
hur investeringen ska finansieras och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
Åmåls kommunfastigheter AB 
Ekonomienheten 
 
__________ 
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Finansiering av renovering av Åmåls simhall 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta till 
budgetutskottet att i kommande beredningar och budgetförslag säkerställa att 
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål får rätt ekonomiska förutsättningar att 
klara de kommande hyreshöjningar avseende simhallen i Åmål som aviserats i 
samband med de renoveringar som planeras under 2021-2022. 

Beskrivning av ärendet 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har i dialog med ägaren till simhallen i 
Åmål, Åmåls kommunfastigheter AB, samt kommunstyrelsen i Åmål utarbetat ett 
förslag till renovering av simhallen. Anläggningen är, trots renovering 2013-2014, 
ålderstigen och i behov av utveckling för att passa dagens verksamhet samt 
besökarnas krav och förväntningar. Renoveringen kalkyleras enligt 
renoveringsförslaget till 47,5 mkr.  

Fastighetsägaren, Åmåls kommunfastigheter AB, har att hantera 
investeringskostnaderna medan hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmål behöver säkerställa att man även i framtiden kommer att ha förmåga att 
betala den kraftigt ökade hyran. Dagens hyresnivå på 4 mkr/år (enligt 2019 års 
siffror) förväntas öka till omkring 6 mkr/år från 2023.  

För att ge trygghet och arbetsro för såväl fastighetsägare som hyresgäst, men 
också tydligt markera för kommunfullmäktige att investeringen behöver beaktas i 
2022 års budgetprocess, men även framledes, behöver kommunfullmäktige i 
Åmål ställa sig bakom investeringen. Budgetutskottet måste i dialog med teknik- 
och fritidsnämnden i god tid planera för de ökade kostnaderna och sannolikt 
kommer nämndens ekonomiska ramar att märkbart behöva justeras uppåt inom 
området för idrottsanläggningar, som redan idag är en avsevärd del av nämndens 
kostnadsmassa.  

Parallellt med detta behöver nämnden, å sin sida, presentera strategier för att med 
de tilldelade medlen utöva väl avvägd ekonomisk hushållning. 

 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Simhallen i Åmål måste renoveras. Skicket på framförallt den stora bassängen är 
så dåligt att det enda alternativet är att stänga anläggningen. 

Kommunstyrelsen 
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Det är en strategiskt viktigt fråga för Åmåls kommun att hantera investeringar 
som denna och de ekonomiska utmaningar som de medföra. Det är viktigt för en 
kommun att bibehålla och utveckla viktig samhällsservice för att fortsatt vara en 
attraktiv kommun för boende och besökare. En bra simhall är en viktig del av en 
sådan samhällsservice. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt är därför att kommunfullmäktige bör ge 
sitt bifall genom att förbinda sig att långsiktigt och i dialog med teknik- och 
fritidsnämnden säkerställa betalningsförmågan som hyresgäst. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån den förstudie som genomförts av arbetsgruppen för simhallsrenoveringen 
så beräknas renoveringsarbetet kosta 47,5 mkr. Beroende på vägval, exempelvis 
kring solceller för elproduktion på simhallens tak, går det inte att utesluta att 
investeringskostnaden för Åmåls kommunfastigheter AB kan öka ytterligare. 
Investeringskostnaderna hanteras av bolaget genom egna medel och/eller 
förmånliga lån via Kommuninvest. 

För teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål, som är hyresgäst och 
verksamhetsansvarig, innebär renoveringen en höjd hyra på omkring 2 mkr/år, 
från och med 2023. Dessutom kan ett kraftigt intäktsbortfall förväntas till följd av 
att verksamheten helt eller delvis kommer att tvingas vara stängd under 
renoveringsperioden på omkring 14 månader. 

Det är därför av största vikt att budgetutskottet och teknik- och fritidsnämnden 
fortlöpande har en livaktig dialog för att i god tid anpassa budgetramar och övrig 
verksamhet för att säkerställa rimliga förutsättningar för nämndens uppdrag. 

Dialog mellan fastighetsägaren och hyresgästen om hyra under renoveringstiden 
samt klokt användande av resurser under renoveringen, personella såväl som 
materiella och förbrukningsmässiga, kan endast till del förväntas parera 
kostnadsutvecklingen. 

Måluppfyllelse 
Beslutet förväntas bidra till att uppfylla det strategiska målet om att ”I Åmål ska 
alla kunna leva under trygga och goda förhållanden” 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 7 maj 2021 
- Tjänsteskrivelse i ärendet ”Renovering av Åmåls simhall” från kansli- och 
utredningschefen den 6 maj 2021 
- Protokollsutdrag från Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 
2021, § 44 
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Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
Åmåls kommunfastigheter AB 
Ekonomienheten 
 



 

 

SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
661 80 Säffle 

Besöksadress 
Järnvägsgatan 9 

E-post teknik.fritid@saffle.se 
Telefon 0533-68 17 50 
Fax - 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
 

 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Viktor Weiberg 
 

Sida 

1(2)
Datum 

2021-06-21 
TFNSÅ  
2020/411 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Komplettering till KS Åmål gällande intäkter renovering 
simhall 

 
Sammanfattning 
 
Vid kommunstyrelsens möte i maj där teknik- och fritidsförvaltningen 
informerade om ärendet kring renovering av simhall Åmål tillkom ett 
uppdrag att titta på vilken beräknad intäkt en renovering av simhallen enligt 
det förslag som beslutades i teknik- och fritidsnämnden den 20 april 2021 
beräknas ge. 
Ärendet redovisades som en information på KS Åmål den 2 juni 2021 för 
beslut i KS den 30 juni 2021 och KF 24 augusti 20201. 
 
Uppskattad intäkt utifrån renovering och tillbyggnad Åmåls simhall 
Det är svårt hitta liknande projekt i en omvärldsbevakning då flera 
kommuner inför en upprustning har haft en simhall i ett sämre skick, vilket 
inneburit att nya funktioner som då tillkommit i samband med en 
nybyggnation eller en större renovering gett ett högre attraktionsvärde. 
Förvaltningen har valt att titta på liknande anläggningar i närområdet. 
 
Utifrån det här är en intäktskalkyl svår att göra och bygger enbart på en 
bedömning i hur vi tror att en ny attraktion, fräschare anläggning och en mer 
interaktiv simhall kan höja intäkterna.   
 
Förvaltningen har beräknat en generell intäktsökning på ett beräknat högre 
besöksantal till en attraktivare och fräschare anläggning som uppskattas till 
10% eller 500 nya besök varje månad. Detta skulle ge ökade intäkter med ca 
240 tkr/år vid nuvarande avgiftsnivåer. Om inte antalet besökare skulle öka 
får man titta på intäktsökningar genom höjning av befintliga avgifter inom 
alla nivåer. 
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En viktig aspekt i sammanhanget och att ha med sig är att presenterade 
åtgärder även kan innebära att anläggningen behåller målgrupper och 
besöksfrekvens istället för att tappa. De renoveringsåtgärder som föreslagits 
kommer att innebära en stärkt eller bibehållen position gentemot övriga 
simhallar i det geografiska området som Mellerud, Grums, Arvika, Karlstad 
och Trollhättan.  
 

Viktor Weiberg 
Fritidschef 
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Simhallen Åmål 
 
Färdigställdes 1975 
 
REHAB byggdes till 1995 
 
Ny pump- och reningsanläggning 2010 (35 år) 
 
ÅKAB förvärvar fastigheten av Åmåls kommun 2013/2014 
 
Beslut om renovering av: Tak (40 år) 
                               Ventilation (25 år) 
   Inre skikt (25 år) 
   Leklandet (10 år) 
 
Ny reningsanläggning till REHAB 2018 (35 år) 
 
 
Inom parentes är avskrivningstiden å redovisade komponenter inom ramen för K3 regelverket. 
 
Nästa större renovering som torde bli aktuell är REHAB-bassängen och dess ventilation, det bör 
ske inom 10–15 år. 
 
 
Kommentar till bilder: 
Vindsutrymmet är idag en trycksatt varmvind. 
Inga rostangrepp på frambilade armeringsjärn i provgrop. 
Bilder från källaren visar torra målade ytor utan rostgenomslag i betongen. 
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§ 44 Dnr 2020-000411  

Uppdrag renovering Åmål simhall 

Ärendebeskrivning 

Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och 
standard. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och 
fattar beslut om eventuell renovering efter beställning från berörd 
facknämnd. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, medan teknik- och 
fritidsnämnden ansvarar för drift och verksamhet i simhallen. Arbetsgruppen 
har tagit fram förslag och föreslår renovering av bassänger till stål, ny 
rutschkana och ombyggnad av gymdel. Förvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden att Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra 
renovering av föreslagna åtgärder. Byggnationsstart planeras till hösten 
2021.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-14 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-05 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2020-11-17, § 109 
Underlag - Renoveringsbehov Åmåls simhall 2020-06-15 
Underlag - Undersökning av bassängbotten 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen i Åmål besluta 
följande: 
1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra renovering och om- 
och tillbyggnad av Åmåls simhall med föreslagna åtgärder. 
2. Teknik- och fritidsnämndens driftbidrag utökas med 500 tkr för år 2022 
och ytterligare 1 500 tkr för år 2023. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 
ÅKAB-Åmåls kommunfastigheter 
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Protokollsanteckning 

Christer Törnell (kd) och Anders Hansson (L) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
"Vi anser att rätt tågordning av detta ärende skulle sett ut enligt detta:  
1. Endast presentation av ärendet i ToF       
2. Presentation av ärendet i KS och därefter ett ställningstagande med förslag 
till beslut i KF.   
3. Ärendet behandlas i KF." 
 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Viktor Weiberg 
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Uppdrag renovering, om- och tillbyggnad av Åmåls 

simhall 

Sammanfattning 

Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och 
standard. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och 
fattar beslut om eventuell renovering efter beställning från berörd 
facknämnd. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, medan teknik- och 
fritidsnämnden ansvarar för drift och verksamhet i simhallen. Arbetsgruppen 
har tagit fram förslag och föreslår renovering av bassänger till stål, ny 
rutschkana och ombyggnad av gymdel. Förvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden att Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra 
renovering av föreslagna åtgärder. Byggnationsstart planeras till hösten 
2021. 

Bakgrund 

Simhallen i Åmål byggdes 1974, och år 2013-2014 genomfördes en större 
renovering med bland annat takbyte, totalrenovering av omklädningsrum och 
ett nybygge med en lekbassäng för barn med tillhörande vattenrening. Det 
föreligger nu återigen ett stort behov av renovering och då av bassängerna i 
Åmåls simhall, då bland annat skicket på fog och kakel är undermåligt. 
Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och fattar beslut 
om eventuell renovering. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, medan teknik- 
och fritidsnämnden ansvarar för driften och verksamheten i simhallen. 

Kommunstyrelsens ordförandeberedning har efterfrågat beslutsunderlag för 
att kunna ta ställning till renovering. Man har även lämnat uppdrag till att 
projektera för förslag till utveckling av simhallen på kort och medellång sikt 
och ta fram kostnadsförslag för dessa. Utveckling av anläggningen handlar 
om en riktning som fokuserar på rekreation och familjeupplevelse snarare än 
tävling/motion. En arbetsgrupp har arbetat med frågan och tagit fram ett 
antal åtgärder. 
 
Arbetsgruppen har lämnat följande förslag till åtgärder: 

 
1. Totalrenovering av bassänger med stål, ~ 31,8 mnkr  
2. Rutschkana, ~11 mnkr 
3. Ombyggnad gym, ~4,7 mnkr 
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Det finns även en utredning om solcellsanläggning. Där undersöks 
fortfarande förutsättningarna om takkonstruktionen medger detta. 
Förvaltningen ber att få återkomma med eventuellt tilläggsbeslut när detta 
till fullo är utrett. 

 
Föreslagna åtgärder tillgodoser alla säkerhetskrav och myndighetskrav för 
simhallar. 
Stålbassänger innebär ett enklare underhåll och en längre livslängd än 
alternativet med kakel och betong som vi har idag. Säkerhetszonerna som 
skapas inne i bassängutrymmet ger friare ytor som kommer ge bättre 
förutsättningar för fram för allt föreningsverksamheten. De funktioner som 
byggs in i bassäng med vattensprut, bubblor och vattenrutschkana samt  
förbättringarna med cafédel i våtdelen, kommer att ge en ökad trivsel och 
attraktion, vilket i sin tur genererar ett ökat besöksantal.  
I samband med renovering anpassas reningsanläggningen till 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad som uppdateras 27 
januari 2021 där strängare krav har införts som inte uppfylls i dagens 
reningsverk i stora och lilla bassängen. De nya kraven innebär att nivån för 
det bundna kloret sänks till 0,3 mg. Nytt är att vi ska mäta triokloraminer i 
luften samt turbulens i vatten. 
Att bygga en ny större vattenrutschkana blir ett fint komplement till dagens 
utbud genom att en ny målgrupp kommer att nås i äldre barn och ungdomar. 
En vattenrutschkana här nivån tillsammans med Wibit-bana och filmvisning 
i rehabbassängen kommer att skapa en mycket attraktiv anläggning för äldre 
barn och ungdomar.  
Planerade åtgärder i gymdelen avser ventilationen som idag inte har rätt 
kapacitet, viss ombyggnation och rivning av den tillfälliga byggnaden som 
idag fungerar som spinninglokal då den inte uppfyller dagens krav och 
behöver åtgärdas.  
Tillgängligheten ökar med nya möjligheter till lyft ner i bassäng för 
funktionsnedsättningar.   
Renoveringen beräknas ta ca 14 månader 

Beträffande solcellsanläggning så undersöks fortfarande förutsättningen om 
takkonstruktionen medger detta. Förvaltningen ber att få återkomma med 
eventuellt tilläggsbeslut när detta till fullo är utrett. 
 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen tillsammans med 
Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB). 

Beslutsunderlag 

1. BBM-underlaget 
2. Tjänsteyttrande renovering Åmål simhall-budget 2021, 200615 
3. Tjänsteyttrande utredningsuppdrag Åmål simhall, 201105 
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Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen anser att de föreslagna åtgärderna är det mest uthålliga 
förslaget för simhallens långsiktiga utveckling. Föreslagna renoveringar 
skulle ge en anläggning med mycket god status och lång livslängd. De nya 
funktionerna kompletterar övrigt i anläggning på ett mycket bra sätt och ger 
besökarna ökad trivsel och en rolig upplevelse. Målsättningen är att nå nya 
målgrupper, dels ungdomar som själva väljer att besöka vår anläggning och 
att fler barnfamiljer i och utanför Åmål väljer vår anläggning.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och fattar beslut 
om eventuell renovering efter beställning från berörd facknämnd. 
Kommunstyrelsen är bolagets ägare, medan teknik- och fritidsnämnden 
ansvarar för drift och verksamhet i simhallen. En renovering av simhallen 
innebär att teknik- och fritidsnämnden får en ökad hyra efter färdigställande. 
Den beräknade hyreshöjningen för de föreslagna åtgärderna är ca 2 mnkr. Då 
är inte solcellsanläggningen inberäknad i det.  

Måluppfyllelse 

Förvaltningen bedömer att en renovering skulle ligga i linje med strategiska 
utvecklingsområdet ”Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och 
rekreation i fokus” och ”nämndmålet ”Teknik- och fritidsnämnden ska ge 
goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande 
verksamhet” i det strategiska .  

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 

Förvaltningen bedömer att en renovering och eventuell utveckling av Åmåls 
simhall skulle ligga väl i linje med barnkonventionen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra renovering och 
om- och tillbyggnad av Åmåls simhall med föreslagna åtgärder. 

2. Teknik- och fritidsnämndens driftbidrag utökas med 500 tkr för år 
2022 och ytterligare 1 500 tkr för år 2023. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Viktor Weiberg 
Fritidschef 
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Åmål 
ÅKAB-Åmåls kommunfastigheter 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2020-000411  

Utredningsuppdrag om renovering av Åmåls simhall 

Ärendebeskrivning 

Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och 
standard. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och 
fattar beslut om eventuell renovering. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, 
medan teknik- och fritidsnämnden ansvarar för driften av simhallen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-05 
Renoveringsbehov Åmåls simhall, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-05-
20 
Undersökning av bassängbotten, BBM, 2020-03-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 
1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra en förstudie för 
renovering av Åmåls simhall, där förstudien även ska innefatta 
utvecklingsmöjligheter för simhallen på kort och medellång sikt. 
2. Förstudien ska genomföras i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 
ÅKAB 
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Renoveringsbehov bassänger simhall Åmål 

Bakgrund 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål är gemensam nämnd sedan 
2011. Villkor för nämnden regleras i ett samverkansavtal mellan 
kommunerna, rev. 190101. Teknik- och fritidsförvaltningen hyr hela 
fastigheten där simhallen är belägen i Åmål av ÅKAB (Åmåls 
kommunfastigheter AB). Hyran uppgår 2019 till 4 mnkr/år. 
Simhallen i Åmål byggdes 1974. 2013-2014 genomfördes en större 
renovering där bland annat tak byttes, totalrenovering av omklädningsrum, 
ny vattenrening och ett nybygge med en lekbassäng för barn.   
 

Nuläge 

Teknik- och fritidsförvaltningen har av ÅKAB blivit ombedda att beskriva 
underhållsbehovet för bassängerna i simhallen i Åmål. Ärendet har tidigare 
varit uppe för diskussion på KSO-beredning samt budgetutskott inför budget 
2020 samt har lyfts från förvaltningen som information i samband med 
budgetarbetet 2018 och 2019. I beslut för budget 2020 beslutade  
kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att samordna 
de olika intressenternas behov och ansvar vid en framtida renovering av 
bassängen i simhallen. 
 
Bassängen ska enligt underhållsplan tömmas vart annat år för att kunna 
rengöras och göra ev. lagningar som krävs. Bassängerna tömdes senast år 
2013 och vid det tillfället släppte kakel samt delar från bottengrunden. Det 
föreligger ett stort behov av renovering av bassängbotten med fogar och 
dysor.  I nuläget finns nästan ingen fog kvar.  Det råder stor osäkerhet vad 
som händer med bassängväggar och botten vid en tömning. 
På grund av detta har förvaltningen i dialog med ÅKAB valt att inte tömma 
bassängen med hänsyn till att risken att situationen förvärras och kunna 
innebära en stängning av hallen som följd.  
Under våren 2020 har vi haft fem skärskador på fötter då fog saknas runt 
dyser som ger skarpa kanter. Förvaltningen bedömer att bassängen behöver 
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tömmas år 2020 och då genom kortsiktiga underhållslösningar få en 
fungerande och säker bassäng, och att 2021 göra ett större ingrepp med en 
totalrenovering av bassänger. Se bilaga 1.  
Bedömning och ställningstagande behöver göras av fastighetsägaren ÅKAB 
om tömning ska ske eller om bassängerna är i så dåligt skick att renovering 
krävs. 

Aspekter att ta hänsyn till vid stängning av simhall 

- Vid en ev. stängning är det önskvärt att renovering kan utföras under 
perioden mars-oktober då senare delen av hösten är en högsäsong för 
både gäster och skola.  

- Förvaltningen har att hantera befintlig personalstyrka under 
renoveringstiden. Möjligheten ses över om det finns personalbehov i 
Säffle simhall eller annan verksamhet inom förvaltningen. 

- Skolans behov behöver styras om alternativt kan tider erbjudas i 
Säffle simhall. Hösten kör de endast individanpassad undervisning 
för de elever som behöver det, annars prioriterar om deras 
verksamhet till vårterminen. Den nya idrottshallen vid 
Rösparksskolan behöver vara i drift innan stängning av simhall.  

- Simföreningen kan erbjudas tider i Säffle simhall. 
- Titta på möjligheten att under renovering ha öppet rehabbassäng med 

omklädningsrum och bastu, om det finns ett värde i det ställt mot 
personalresursen.    

- Vid en renovering av bassänger blir intäktsbortfallet ca 1,5 mnkr för 
teknik- och fritidsnämnden, vilket kommer att påverka resultatet för 
den skattefinansierade delen avseende Åmåls kommun. 

 
 

Materialval 

Kakel är inte ett tätt material, vilket medför problem med betong och 
armering mm. Vid en nybyggnation är det emellertid inte nödvändigt eller 
alltid önskvärt med kakel. 
 
Man kan bygga nya bassänger eller renovera äldre kaklade bassänger 
med rostfria tätskikt. Stålets elastiska egenskaper gör att det inte spricker 
och man får en tät bassäng utan läckage. En bassäng i rostfritt stål har 
låga underhållskostnader och är återvinningsbar. Den kan dessutom 
byggas med helt självbärande väggar och har en kortare byggtid än en 
traditionell kakelbassäng. 
 
En tät bassäng innebär lägre underhållskostnader över tid. Vid nyproduktion 
kan bassänger även byggas med mer korrosionstålig armering som rostfri 
armering, rostfri syrafast armering eller kolfiberarmering. 
 
De ovan nämnda metoderna kan väsentligt förlänga bassängens livslängd. 
 
Stål 



Säffle kommun 
Datum 

2020-06-15 
  

  
Sida 

3(4) 

 

 

Mindre underhåll och färre reparationer 

Stålet spricker inte, kommer inte att missfärgas och kommer inte att läcka. 
Dessutom är viktminskning betydande. Poolen väger mindre än 1/3 av 
betongpoolen, och kan därför enkelt installeras där betong tidigare har 
använts. Badhuset får mycket färre och betydligt kortare stillestånd p.g.a. 
snabba urtappningstider, färre reparationer,  enklare att komplettera med 
tillbehör i efterhand samt att eventuella reparationer går snabbt att utföra. 
Rengöringsprocessen är snabbare, enklare och mer hygienisk. Andra 
argument är att byggtiden blir kortare och att avskrivningstiden blir längre.  

 
Mycket hygienisk 

Rengöring är lätt på hala ytor. Stålsimbassänger är släta och porfria och 
därmed lätta att rengöra. Stålet suger inte fukt, som kakel och betong gör. 
Mikroorganismer har svårt att fästa sig på släta rena ytor, vilket leder till ett 
mycket hygieniskt bad. 

Livslängd 

Stålsimbassänger har en mycket lång livslängd, utan försvagning av 
byggandet. De läcker inte, kan inte spricka, och motstå rörelser i marken. 

Kort byggtid 

Stålsimbassänger har en stor andel prefabricerade delar som levereras direkt 
från fabriken, vilket innebär kortare total byggtid. Installationen kan utföras 
på kort tid på plats, och stålarbete kan, till skillnad från betongarbete som 
utförs på vintern. De minsta simbassängerna levereras kompletta för 
installation. 
 
Bra konstruktion 

De rostfria plattorna svetsas sömlöst och tätt ihop för en omfattande 
simbassäng konstruktion. Simbassängerna är stabila och säkra. Det är ett 
enkelt gränssnitt mot andra entreprenörer, vilket gör samarbetet enkelt. Alla 
tekniska installationer i simbassängen kan utföras av samma entreprenör. 

Låg vikt 

Stålbassänger har betydligt lägre vikt än betong simbassänger 
(stålsimbassäng väger ca 1 / 3 av vikten av betong simbassäng). I stora 
konstruktioner eller många simbassänger, viktminskning kan vara 
betydande. 

 
Kakel 

Materialval till golv och väggar i badanläggningar har stor betydelse för bl.a. 
säkerhet, underhåll, drift och miljö. Keramiskt kakel, klinker och mosaik är 
det naturliga valet till ytor som ska vara enkla att rengöra, halksäkra och 
samtidigt ha hög slitstyrka. Keramiska ytor skapar samtidigt ett estetiskt 
värde. 
 
Fyllning och tömning av bassängpåfyllning av vatten i bassänger bör ske 
tidigast 14 dygn efter avslutat fogarbete. Enligt rekommendationen ska både 
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påfyllning och tömning ske gradvis med 30–50 cm förändring av vattennivån 
per dygn. Undvik om möjligt stora temperaturskillnader på vatten och 
underlag. Alla fogar som utsätts för kemisk och/eller fysisk påverkan ska 
kontrolleras med jämna mellanrum och om nödvändigt bytas ut för att 
förhindra följdskador. Användning av högtryckstvätt bör om möjligt 
undvikas, vilket innebär en tyngre lokalvård i anläggningen. 
 

Se bilaga 2. 
 
Ekonomiska konsekvenser – beskrivning av ekonomiska 
konsekvenser vid renovering  

Uppskattad renoveringskostnad 
12,1 mnkr, 
kakel 

17 mnkr, 
stål och 
kakel 

18,5 mnkr, 
stål 

Beräknad hyresökning 400 tkr 525 tkr 575 tkr 

 
Ökade hyreskostnader bedöms uppgå till mellan 400 tkr till 575 tkr beroende 
på materialval. Kalkylerade kostnader för renoveringen kan komma att 
ändras i samband med detaljprojektering. 
 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Martin Ekelund 
Driftledare  

Teknik- och fritid Säffle-Åmål             Teknik- och fritid Säffle-Åmål 
 
 
 
 
Viktor Weiberg 
Fritidschef 
Teknik- och fritid Säffle-Åmål 
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Utredningsuppdrag om renovering av Åmåls simhall 

Sammanfattning 

Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och 
standard. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och 
fattar beslut om eventuell renovering. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, 
medan teknik- och fritidsnämnden ansvarar för driften av simhallen. 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra en förstudie för 
renovering av Åmåls simhall, där förstudien även ska innefatta 
utvecklingsmöjligheter för simhallen på kort och medellång sikt. 

2. Förstudien ska genomföras i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen.  

Bakgrund 

Simhallen i Åmål byggdes 1974, och år 2013-2014 genomfördes en större 
renovering med bland annat takbyte, totalrenovering av omklädningsrum, ny 
vattenrening och ett nybygge med en lekbassäng för barn. Det föreligger nu 
återigen ett stort behov av renovering och då av bassängerna i Åmåls 
simhall, då bland annat skicket på fog och kakel är undermåligt. 
Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och fattar beslut 
om eventuell renovering. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, medan teknik- 
och fritidsnämnden ansvarar för driften av simhallen. 

Kommunstyrelsens ordförandeberedning har efterfrågat beslutsunderlag för 
att kunna ta ställning till eventuell renovering. Man har även lämnat 
synpunkt om att anläggningen på sikt bör utvecklas med fokus på rekreation 
och familjeupplevelse, snarare än tävling/motion. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen i samråd med 
kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 

Renoveringsbehov Åmåls simhall, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-05-
20 

Förvaltningens ståndpunkt 

Teknik- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns ett stort 
renoveringsbehov för Åmåls simhall och att arbetet med förstudien behöver 
startas upp. 



Säffle kommun 
Datum 

2020-11-05 
TFNSÅ 

2020/411 
Sida 

2(2) 

 

 

Vid färdigställd renovering och eventuell annan utveckling i anläggningen 
följer ökade hyreskostnader. En förstärkning av driftbidraget motsvarande 
ökad hyra kommer då att aktualiseras.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Utredningskostnaderna kommer att belasta ÅKAB:s budget. 

Måluppfyllelse 

Förvaltningen bedömer att en renovering skulle ligga i linje med 
nämndmålet ”Teknik- och fritidsnämnden ska ge goda förutsättningar att 
bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet”.  

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 

Förvaltningen bedömer att en renovering och eventuell utveckling av Åmåls 
simhall skulle ligga väl i linje med barnkonventionen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra en förstudie för 
renovering av Åmåls simhall, där förstudien även ska innefatta 
utvecklingsmöjligheter för simhallen på kort och medellång sikt. 

2. Förstudien ska genomföras i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Viktor Weiberg 
Fritidschef 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen Åmål 

Åmåls kommunfastigheter AB 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2021/114 

VAN § 124 Remiss: Vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 
2021:27) 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom remissvar 

gällande remissen Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin föredrar ärendet. 

Åmåls kommun har utsetts till remissinstans av Arbetsmarknadsdepartementet. I 

remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 

promemorian Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

har tagit fram ett förslag till remissvar. 

Svar på remiss Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

Förslagen ger en tydligare uppdelning mellan Arbetsförmedlingen och privata 

leverantörer med ett förtydligande att Arbetsförmedlingen i större utsträckning är 

en kontrollerande myndighet och privata leverantörer i större utsträckning är 

utförare av arbetsmarknadsinsatser. 

Fördelarna med detta är att kommunen kan bygga upp sin egen 

arbetsmarknadsverksamhet ut efter dessa förutsättningar och i större utsträckning 

samverka med privata leverantörer verksamma i kommunen. 

Arbetsförmedlingens tidigare reformering och centralisering har lett till minskad 

lokal närvaro och en sämre samverkan på individnivå. Genom den nya 

reformeringen finns möjlighet till en starkare samverkan på individnivå 

tillsammans med lokalt verksamma leverantörer istället. 

Kommunen ser inga svårigheter att samverka med privata leverantörer men ser att 

det kommer bli svårt med en övergripande och gemensam samverkan då det inte 

finns intresse för leverantörer att samverka sinns emellan då de samtidigt är 

konkurrenter till varandra. Det kan också skapa en större förvirring och få en 

negativ effekt i det privata näringslivet med fler aktörer som rör sig på samma yta. 

Åmåls kommun försöker att tillsammans med det lokala näringslivet skapa 

samordnade och tydliga vägar samt kontaktytor med tydligare syften och mål 

kring såväl individ som företag. Det finns en stor risk att detta försvåras med fler 

aktörer som agerar utifrån ett vinstdrivande perspektiv och inte ur ett 

individperspektiv eller för att i grunden tillgodose näringslivets behov av 

arbetskraft. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Det kommer ställas högre krav på kommunerna att fatta stafettpinnen när det 

gäller samordning och samverkan. Kommunerna kommer få vara drivande i 

samverkan med fler aktörer för att kommuninvånaren och det lokala företaget ska 

få de bästa förutsättningarna att leva ett verksamt liv. Det finns också en oro att 

det saknas kunskap hos leverantörer kring den lagstiftning som råder samt att det 

saknas incitament för att samverka för individens bästa. 

Beslutsunderlag 

- Remiss: Vissa lagförslag med anledning av en 

reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 

- Missiv 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2021 från verksamhetschef arbete och 

vuxnas lärande Per Lundin 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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Remiss: Ds 2021:27 Vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom remissvar 
gällande remissen Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Svar på remiss Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

Förslagen ger en tydligare uppdelning mellan Arbetsförmedlingen och privata 
leverantörer med ett förtydligande att Arbetsförmedlingen i större utsträckning är 
en kontrollerande myndighet och privata leverantörer i större utsträckning är 
utförare av arbetsmarknadsinsatser.  

Fördelarna med detta är att kommunen kan bygga upp sin egen 
arbetsmarknadsverksamhet ut efter dessa förutsättningar och i större utsträckning 
samverka med privata leverantörer verksamma i kommunen. 
Arbetsförmedlingens tidigare reformering och centralisering har lett till minskad 
lokal närvaro och en sämre samverkan på individnivå. Genom den nya 
reformeringen finns möjlighet till en starkare samverkan på individnivå 
tillsammans med lokalt verksamma leverantörer istället. 

Kommunen ser inga svårigheter att samverka med privata leverantörer men ser att 
det kommer bli svårt med en övergripande och gemensam samverkan då det inte 
finns intresse för leverantörer att samverka sinns emellan då de samtidigt är 
konkurrenter till varandra. Det kan också skapa en större förvirring och få en 
negativ effekt i det privata näringslivet med fler aktörer som rör sig på samma yta. 
Åmåls kommun försöker att tillsammans med det lokala näringslivet skapa 
samordnade och tydliga vägar samt kontaktytor med tydligare syften och mål 
kring såväl individ som företag. Det finns en stor risk att detta försvåras med fler 
aktörer som agerar utifrån ett vinstdrivande perspektiv och inte ur ett 
individperspektiv eller för att i grunden tillgodose näringslivets behov av 
arbetskraft. 

Det kommer ställas högre krav på kommunerna att fatta stafettpinnen när det 
gäller samordning och samverkan. Kommunerna kommer få vara drivande i 
samverkan med fler aktörer för att kommuninvånaren och det lokala företaget ska 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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få de bästa förutsättningarna att leva ett verksamt liv. Det finns också en oro att 
det saknas kunskap hos leverantörer kring den lagstiftning som råder samt att det 
saknas incitament för att samverka för individens bästa. 

Beskrivning av ärendet 
Åmåls kommun har utsetts till remissinstans av Arbetsmarknadsdepartementet. I 
remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till remissvar. 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen rekommenderar att nämnden ställer 
sig bakom remissvar gällande Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Måluppfyllelse 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2021 från verksamhetschef arbete och 
vuxnas lärande Per Lundin 
- Remiss: Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 
- Missiv 
 

 

Per Lundin 
Verksamhetschef arbete och vuxnas lärande 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen

Klicka här för att ange text. 
Klicka här för att ange text. 
Klicka här för att ange text. 
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Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-411 36 16 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: a.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 

Remissinstanser 

 
1. Academedia AB 
2. Akademikerförbundet SSR 
3. Akavia 
4. Alea Kompetenshöjning AB 
5. Allgencia AB 
6. Almega 
7. Almega, kompetensföretagen 
8. Almega, utbildningsföretagen 
9. Arbetsförmedlingen 
10. Arbetsgivarverket 
11. Arbetsmiljöverket 
12. Arboga kommun 
13. Arvidsjaur kommun 
14. Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB 
15. Bollnäs kommun 
16. Botkyrka kommun 
17. Centrala studiestödsnämnden 
18. Coompanion 
19. Delaktighet Handlingskraft Röreslefrihet (DHR) 
20. Delegationen mot segregation 
21. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) 
22. Diskrimineringsombudsmannen 
23. Ekobrottsmyndigheten 
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24. Ekonomistyrningsverket 
25. Elevernas riksförbund 
26. Entreprenörskapsforum 
27. Eskilstuna kommun 
28. Fagersta kommun 
29. Filipstads kommun 
30. Flens kommun 
31. Folkbildningsrådet 
32. Forum – Idéburna organisationer med social inriktning 
33. Fremia 
34. Funktionsrätt Sverige 
35. Företagarna 
36. Försvarsmakten 
37. Försäkringskassan 
38. Förvaltningsrätten i Umeå 
39. Förvaltningsrätten i Växjö 
40. Grönlunds Yrkesutbildningar AB 
41. Göteborgs kommun 
42. Haparanda kommun 
43. Hultsfreds kommun 
44. Hylte kommun 
45. Högsby kommun 
46. Härnösands kommun 
47. Hörselskadades Riksförbund (HRF) 
48. Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 
49. Inspektionen för socialförsäkringen 
50. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU) 
51. Integritetsskyddsmyndigheten 
52. Irisgruppen, Iris Sverige AB 
53. Jokkmokks kommun 
54. Justitiekanslern 
55. Jämställdhetsmyndigheten 
56. Kammarkollegiet 
57. Kammarrätten i Stockholm 
58. Karlshamns kommun 
59. Konstnärsnämnden 
60. Konstnärliga och litterära yrkesutövares nämnd (KLYS) 
61. Kommunal 
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62. Konkurrensverket 
63. Kriminalvården 
64. Landsorganisationen i Sverige (LO) 
65. Lernia AB 
66. Lessebo kommun 
67. Linnéuniversitet 
68. Livek, ekonomisk förening 
69. Ljusdals kommun 
70. Lunds universitet 
71. Länsstyrelsen i Kalmar län 
72. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
73. Länsstyrelsen i Skåne län 
74. Länsstyrelsen i Stockholms län 
75. Länsstyrelsen i Värmlands län 
76. Malmö kommun 
77. Manpower Matchning 
78. Migrationsverket 
79. Misa AB 
80. Montico kompetensutveckling AB 
81. Motala kommun 
82. Myndigheten för delaktighet 
83. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) 
84. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
85. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
86. Myndigheten för yrkeshögskolan 
87. Mölndals kommun 
88. Nacka kommun  
89. Norbergs kommun 
90. Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) 
91. Näringslivets regelnämnd NNR 
92. Oskarshamns kommun 
93. Palm & Partners Bemanning AB 
94. Polismyndigheten 
95. Propus AB 
96. Randstad RiseSmart 
97. Region Gävleborg 
98. Region Norrbotten 
99. Region Skåne 
100. Region Stockholm 
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101. Region Värmland 
102. Region Västernorrland 
103. Region Östergötland 
104. Riksdagens ombudsmän (JO) 
105. Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) 
106. Riksorganisationen för idéburen välfärd (Famna) 
107. Riksrevisionen 
108. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
109. Saco studentråd 
110. Sandvikens kommun 
111. Samhall 
112. Seko, Service- och kommunikationsfacket 
113. Skatteverket 
114. Skoopi – arbetsintegrerade företagens organisation 
115. Småföretagarnas riksförbund 
116. Socialstyrelsen 
117. Fackförbundet ST 
118. Statens servicecenter 
119. Statens skolinspektion 
120. Statens skolverk 
121. Statistiska centralbyrån 
122. Statskontoret 
123. Stockholms kommun 
124. Stockholms universitet 
125. Strömsunds kommun 
126. Studieförbundet Folkuniversitetet 
127. Svensk scenkonst 
128. Svenska ILO-kommittén 
129. Svenskt Näringsliv 
130. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 
131. Sveriges akademikers centralorganisation i staten (SACO-S) 
132. Sveriges a-kassor 
133. Sveriges advokatsamfund 
134. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
135. Sveriges elevkårer 
136. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
137. Synskadades Riksförbund (SRF) 
138. Söderhamns kommun 
139. Teknikföretagen 
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140. Tillväxtverket 
141. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 
142. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 
143. Trelleborgs kommun 
144. Trygghetsstiftelsen 
145. Täby kommun  
146. Vilhelmina kommun 
147. Umeå kommun 
148. Unionen 
149. Upphandlingsmyndigheten 
150. Uppsala kommun 
151. Uppsala universitet 
152. Verket för innovationssystem (Vinnova) 
153. Västra Götalandsregionen 
154. Yrkesakademin AB 
155. Åmåls kommun 
156. Östersunds kommun 
157. Östra Göinge kommun 

 
 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast 
den 12 november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 
a.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
maria.wikhall@regeringskansliet.se. Ange diarienummer A2021/01723 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 
promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

 
 
 
Charlotte Kugelberg 
Expeditionschef 
 
 
 
 
Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
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Dnr KS 2021/107 

KF § 110 Svar på motion om obligatoriskt 
språktest vid nyanställningar inom vård och 
omsorg inom Åmåls kommun - Ove Kaye (SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
förtydligande av vilka språkkrav på svenska som redan finns inom välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ove Kaye (SD) har i motion daterad den 30 mars 2021 yrkat att 
kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 
för att genomföra ett obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg 
med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta 
motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska 
som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande 
utbildning. 

Motionären framhåller att det är positivt att personer med utländsk härkomst 
väljer att arbeta inom vård och omsorg men att det då måste finnas tillräckliga 
språkkunskaper i svenska för att känna sig trygg i att bli förstådd annars kan 
effekten bli en ökad belastning och risker för ordinarie personal som 
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i det 
svenska språket. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som i sin 
beredning anser att motionen ska anses besvarad. Välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan genom bland annat 
så kallade språkombud samt att examensbevis med godkänt betyg i svenska krävs 
för tillsvidareanställning som omsorgspersonal. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 170 
- Skrivelse Utbildning och rekrytering av förvaltningschef välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen den 9 september 2021 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 maj 2021 § 66 
- Tjänsteskrivelse den 27 april 2021 från biträdande förvaltningschef 
- Motion om språktest - Ove Kaye (SD) 

Yrkande 
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen 
besvarad.  

Michael Karlsson (S) tilläggsyrkar att kommunfullmäktige hemställer åt välfärds- 
och arbetsmarknadsnämnden att skyndsamt formellt fastställa och förtydliga de 
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nu gällande rutiner och policys som innebär att för anställning inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens område krävs godkänt betyg i svenska 1. 

Hassan Dalo (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Michael Karlsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
förtydligande av vilka språkkrav på svenska som redan finns inom välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Niklas Karlsson (S), Ove Kaye (SD) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till 
Karlssons (M) återremissyrkande. 

Under debatten ajourneras mötet kl 14:35-14:45 och kl 14:54-15:03. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det ena är förslaget 
från kommunstyrelsen att anse motionen besvarad. Till detta finns även ett 
tilläggsyrkande från Michael Karlsson (S). 

Det andra är förslaget från Michael Karlsson (M) om att ärendet ska 
återremitteras. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tillförordnad kommundirektör 
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
__________ 



                                                                                                                  Riktlinje 
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Rutin för säkerställd språklig förmåga vid rekrytering 
av omvårdnadspersonal inom  
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Inom välfärds‐ och arbetsmarknadsförvaltningen i Åmåls kommun finns en rad principer och rutiner 
vid rekrytering för att säkerställa att de medarbetare som arbetar inom förvaltningen och möter 
kommuninvånare, brukare och anhöriga, har rätt kompetens och bemötande.  
 
Rutinerna bedöms av förvaltningen som väl fungerande och har legat till grund för att Åmåls kommun 
har en framskjuten placering i ett nationellt perspektiv, när det gäller behörig personal (omkring 95 
procent av den ordinarie personalen år 2021). 
 
Principer/rutiner gällande tillsvidareanställda 
Vid rekrytering av vårdpersonal för tillsvidareanställningar inom Åmåls kommun så tillämpas den 
överenskommelse som träffats inom ramen för Fyrbodals kommunalförbund: ”Formell kompetens 
och titulatur hos baspersonal inom socialtjänstens vård och omsorg, två nivåer, i Fyrbodal” (antagen 
av Åmåls kommun genom välfärds‐ och arbetsmarknadsnämnden 2020‐06‐17, § 96).  
 
Genom att ställa sig bakom baskompetenskravet förbinder sig Åmåls kommun att endast 
tillsvidareanställa vårdpersonal som genomgått gymnasial utbildning till undersköterska.  
 
Genom att säkerställa – lägst – gymnasial utbildning till undersköterska anser förvaltningen att 
ändamålsenliga kunskapskrav för tjänstgöring inom kommunal omsorg ställs upp. I utbildningen ingår 
svenska på gymnasienivå, liksom samhällskunskap, kurser i demensvård samt äldres hälsa och 
livskvalitet. Avklarad utbildning garanterar såväl adekvat språklig förmåga som grundläggande 
skicklighet inom omsorgsspecifika förmågor. 
 
Principer/rutiner gällande vikarier 
När det gäller vikarier inom kommunal omsorg (tim‐ såväl som semestervikarier) finns ingen realistisk 
möjlighet att ställa krav på genomgången utbildning till undersköterska på gymnasienivå. Sådana krav 
skulle innebära att Åmåls kommun på dagens arbetsmarknad inte skulle kunna rekrytera den 
lagstadgade verksamhet som åligger kommunen. Inte heller skulle det vara möjligt att ge ordinarie 
personal deras ledighet samt vila. 
 
I stället har förvaltningen formaliserat ett system för att säkerställa personlig lämplighet och 
grundläggande kunskaper i exempelvis språkförståelse och bemötande. De bedömningssteg som ingår 
i rekrytering av vikarier är:  
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‐ Bemanningsenhetens lämplighetsbedömning. De arbetssökande som anmäler intresse för 
arbete som vikarie inom den kommunala vården/omsorgen i Åmåls kommun intervjuas av 
chef inom bemanningsenheten för att säkerställa den personliga lämpligheten. Referenser 
efterfrågas och kontrolleras. 

‐ Anställningsintervju på anställande enhet. Om den arbetssökande bedöms lämplig av chef på 
bemanningsenheten, slussas hen vidare till nästa rekryteringssteg. I detta skede träffar den 
arbetssökande ansvarig chef inom den enhet där hen är tänkt att arbeta.  

‐ Bedömning vid inskolning av handledare. När både bemanningsenheten och anställande chef 
träffat, intervjuat och godkänt vikarien, ordnas ett möte med handledare som ska introducera 
personen i hens arbetsuppgifter. Under handledningen granskas och bedöms individens 
förmåga att uppfylla de krav på språklig förståelse, bemötande och kompetens som anses 
nödvändiga för att klara arbetet på ett tillfredsställande sätt.  

 
De rigorösa processerna med flera steg och flertalet olika personer som bedömer vikariens lämplighet 
har visat sig effektiv. Vid varje steg under processen sållas arbetssökande som inte uppfyller kraven 
bort. 
 
När väl intervjuer och bedömningar skett enligt beskrivningen ovan, finns en fjärde nivå av 
lämplighetsbedömning som är särskilt intressant ur säkerhetsperspektivet: prövning för delegering av 
mediciner. 
 
När en vikarie passerat alla bedömningssteg och skolats in i sina arbetsuppgifter, är det upp till en 
kommunanställd sjuksköterska att avgöra om vikarien ska få delegering att ge mediciner till 
vårdtagare. I detta skede görs en förnyad bedömning av lämplighet och språklig förmåga. Sköterskans 
rätt att delegera, eller förvägra delegation, är oantastlig och skyddas genom legitimationsansvaret. 
 
Att rutinerna för rekrytering av vikarier i Åmåls kommun fungerar är belagt genom att varje nivå av 
kvalitetsbedömning de facto resulterar i att arbetssökande befinns olämpliga och nekas anställning. 
Det finns ett mycket litet antal exempel i Åmåls kommun där vikarier som klarat intervjuer och 
inskolning, vägrats delegering att ge medicin på grund av bristfällig språkförståelse och i stället 
anvisats andra arbetsuppgifter där den språkliga förmågan inte bedömts utgöra en säkerhetsrisk.  
 
Ytterligare belägg för att rekryteringsprocessen för vikarier är väl fungerande ur perspektivet språklig 
förståelse, är det faktum att ingen tillbuds‐ eller Lex Maria‐anmälan upprättats på grund av bristande 
språkförståelse. 
 
Det bör tilläggas att många av de vikarier som anställs i Åmåls kommun redan har med sig avslutad 
utbildning till undersköterskor. I dessa fall är det vanligt att dessa erbjuds längre vikariat, exempelvis 
föräldravikariat, längre sjukskrivningsvikariat etcetera. 
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Krav om påbörjad eller avslutad utbildning för vikarier 
Utöver rutinen ovan så har Åmåls kommun infört ett krav på vikarier om påbörjad eller avslutad 
utbildning till undersköterska inom 300 LAS‐dagar. Detta är en viktig pusselbit för att säkerställa att 
den personal som arbetar inom verksamheten på längre sikt, uppfyller de kompetenskrav som 
kommunen ålagt sig genom att ställa sig bakom överenskommelsen om bl.a. kompetens inom 
Fyrbodals kommunalförbund (se ovan).  
 
Redan då anställningskontrakt med ny vikarie undertecknas, tydliggörs det genom skriftlig 
överenskommelse att vikarien inom 300 LAS‐dagar ska ha påbörjat eller avslutat utbildning till 
undersköterska. Vid varje ny anställningsperiod kontrolleras studieintyg av anställande chef och om 
inte överenskommelsen följs, avslutas anställningen och vikarien kommer inte längre att erbjudas 
arbete i Åmåls kommun.  
 
Förvaltningens samlade bedömning 
Utifrån de processer och krav vid rekrytering som beskrivs ovan, är den samlade ledningen inom 
välfärds‐ och arbetsmarknadsförvaltningen trygga i bedömningen att Åmåls kommun har ett väl 
fungerande system för att säkerställa tillräcklig språklig förmåga och eliminera risker för tillbud och 
skada hos verksamheternas brukare/klienter till följd av bristande språkförståelse. 
 
Att Åmåls kommuns samlade strategi och arbetssätt inom rekrytering är framgångsrikt, beläggs 
genom andel behörig omvårdnadspersonal som ligger i det nationella toppskiktet samt att inga tillbud 
eller skador har dokumenterats utifrån bristande språklig förmåga.  
 
Det är viktigt att skilja på önskemålet att alla anställda i Åmåls kommun ska ha en rik, nyanserad och 
precis språklig förmåga, och oron över att brister inom området skulle innebära risker för brukare och 
klienter. Genom tillit till rekryterande chefer och medarbetare inom verksamheterna sker en naturlig 
fördelning av arbetsuppgifter där den tillgängliga personalen inordnas dit där deras kompetens på 
bästa sätt kan bidra till hög effektivitet, trygghet och säkerhet. 
 

 
Helena Wretman, förvaltningschef välfärds‐ och arbetsmarknadsförvaltningen 

 
Marco Niemelä, äldreomsorgschef 



Motion 

Om att införa obligatorisk språktest vid nyanställningar i vård och omsorg inom Åmåls kommun. 

På senaste VAN mötet (25/3 2021) redovisades en rapport från en brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet, sysselsättning och boendestöd. 

Inom området sysselsättning frågades bland annat: pratar personalen med dig så du förstår vad de menar? 
20% av kvinnorna och 57% av männen svarade att man förstod vad personalen menade. 

Förstår personalen vad du säger? 
60% av kvinnorna och 57% av männen svarade att personalen förstår vad man säger. 

Inom området boendestödjare frågades bland annat: pratar din boendestödjare med dig så att du förstår 
vad de menar? 
80% av kvinnorna och 65% av männen svarade att man förstod vad boendestödjarna menar. 

Förstår din boendestödjare vad du säger? 
81% av både kvinnor och män svarade att boendestödjarna förstod vad man säjer. 

Det är positivt att personer med utländsk härkomst väljer att arbeta inom vård och omsorg men då måste 
också språkkunskaperna i svenska räcka till. Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att 
förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga 
kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den vård eller 
hjälp som hen är berättigad till eller behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk 
för att allvarliga misstag kan inträffa.  

Vi riskerar dessutom att befintlig personal, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, får extraarbete som 
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete 
som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning med risk för utbrändhet och sjukskrivningar som följd. 

  

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att: 

Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för att genomföra ett 
obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vilket motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller 
svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande utbildning.  

Ove Kaye 
Gruppledare SD 
30/3 2021 
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Dnr VAN 2021/50 

VAN § 66 Remiss: Motion om att införa 
obligatoriskt språktest vid nyanställningar i 
vård och omsorg inom Åmåls kommun. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen som besvarad.  

Reservation 
Anne Kaye (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Åmål har i motion daterad den 30 mars 2021 yrkat att 
kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 
för att genomföra ett obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg 
med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta 
motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska 
som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande 
utbildning. 

Motionären framhåller att det är positivt att personer med utländsk härkomst 
väljer att arbeta inom vård och omsorg men att det då måste finnas tillräckliga 
språkkunskaper i svenska för att känna sig trygg i att bli förstådd annars kan 
effekten bli en ökad belastning och risker för ordinarie personal som 
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i det 
svenska språket. 

Aktuell motion från Sverigedemokraterna hänvisar till det senaste mötet i 
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 mars 2021 då en rapport 
redovisades från en brukarundersökning inom funktionshinderområdet 
(socialpsykiatrin) sysselsättning och boendestöd. 

Den brukarundersökning som presenterades vid välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde avsåg socialpsykiatrins målgrupp 
personer med långvarig psykisk sjukdom, en målgrupp som är extra känslig för 
förändringar och där behovet av trygghet och personal kontinuitet är mycket 
viktigt. 

Socialpsykiatrin har de senaste åren genomgått förändringar vilket bland annat 
inneburit ny personal. Sammantaget har de förändringar som socialpsykiatrin 
genomgått med stor sannolikhet haft en påverkan på resultatet i 
brukarundersökningen. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för och främjar språkutvecklande arbetsplatser 
så att information kan uppfattas av alla. En viktig del är konceptet med utbildade 
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språkombud som innefattar utbildningar till språkombud, en utbildning till 
språkombudsutbildare och en utbildning för chefer. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2021 från biträdande förvaltningschef Kenneth 
Bramberg 
- Motion om språktest - Ove Kaye (SD) 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 30 mars 2021 
- Protokollsutdrag VANAU § 80 den 11 maj 2021 

Yrkande 
Anne Kaye (SD) yrkar avslag på förslag till beslut till förmån för det egna 
förslaget. 

Anne Sörqvist (C) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag 
till nämnden och Anne Kayes (SD) yrkande till beslut. Ordförande ställer 
välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut mot Anne 
Kayes (SD) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Helena Wretman 
  
__________ 



 2021-09-09 
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Utbildning och rekrytering av omsorgspersonal inom 
välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
Rekrytering av personal till Åmåls kommuns äldreomsorg och stöd och funktionsverksamhet 
samordnas via Enheten för kompetens och bemanning. Företrädare på enheten söker vikarier via 
annons och intervjuar och rekryterar tillfälligt anställda till de två verksamhetsområdena. 
Efter att man tjänstgjort i ca 100 LAS-dagar, Lag om anställningsskydd, så sker en uppföljning där 
bedömning görs om anställningen skall fortgå.  
  
I första hand efterfrågas undersköterske- och stödassistenskompetens. 
Kompetensnivån når man efter gymnasial utbildning/vuxenutbildning Vård och omsorg alternativt 
Barn och fritid.   
Äldreomsorgen kräver kompetensnivå Undersköterska utifrån den Fyrbodalsgemensamma Strategi 
för kompetens och titulatur hos baspersonal inom socialtjänstens vård om omsorg. Strategin antogs av 
välfärds-och arbetsmarknadsnämnden den 17 juni 2020.  
 
Enheten för kompetens och bemanning bevakar att den så kallade 300-dagars regeln efterföljs. Regeln 
föreskriver att personal utan formell utbildning vid anställningstillfället får information om att den 
tillfälliga anställningen avbryts efter 300 LAS-dagar om den enskilde individen ej påbörjat för yrket 
nödvändig utbildning till undersköterska alt barn- och fritidsutbildning. Arbetssättet samverkades 
genom Central Samverkan den 15 januari 2014.  
 
Personer som vid den tillfälliga anställningen har formell utbildning kvarstår i tillfällig anställning 
fram till LAS-dag 548, tidigare 720 LAS-dagar, då den tillfälliga anställningen konverteras till en 
tillsvidareanställning. Antal konverterade är under långa perioder så stor att den försörjer 
verksamheterna med ersättare till de som slutar av olika anledningar. Det är sällan förekommande att 
förvaltningen behöver annonsera efter tillsvidareanställningar på grund av rådande 
konverteringsregler på arbetsmarknaden. 
 
Att vi som arbetsgivare eftersöker personal med utbildning samt att vi har kravet med 300 LAS-dagar 
leder till att vi har god tillgång till utbildad personal inom äldreomsorgen och stöd och funktion 
(LSS). Kommunens vuxenutbildning har en stadig ström av personer som vill gå vård- och 
omsorgsutbildningen. Inom äldreomsorgen är ca 95% av de tillsvidareanställda formellt utbildade 
(jämförelse Göteborg stad ca 50 %). 
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Åmåls kommun tillhör Vård- och omsorgscollege som är en plattform för samverkan mellan 
arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Nationella kursplaner 
gäller för utbildningarna. Kursbeskrivning finns här:  
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=-
996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DVO001%26tos%3Dgy&s
v.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295 
 
Förutom de rena vårdämnena ingår även ämnena svenska och samhällskunskap i kursinnehållet där 
man sammantaget ska ha betyg godkänd för att få sitt examensbevis. Examensbevis med betyg 
godkänd krävs för tillsvidare anställning som omsorgspersonal. 
 
Helena Wretman 
Förvaltningschef 
Välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Åmåls kommun 
 
 
 
 



 
 
Fel! Dokumentvariabel saknas. 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

1(4) 

Sammanträdesdatum 

2021‐10‐27 

 

 
 

 
Justerare  Utdragsbestyrkande 

     

 

KS AU § 115 Agenda 2030 i Åmåls kommuns 
övergripande mål ‐ Förslag till förändrad styrning och 
ledning  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
1. riktlinjer för styrning och ledning med giltighet för perioden 2022–2025. 

2. reviderade mål för den övergripande utvecklingen i Åmåls kommun – 
kommunfullmäktiges mål med nyckeltal, att gälla från och med budgetår 
2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera 
förslag till kompletteringar av ägardirektiven för de kommunalt helägda bolagen 
avseende upprättande av bolagsmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare, Inger Bergh, verksamhetsutvecklare, Jan‐Erik 
Samuelsson, tillförordnad kommundirektör och Björn Skog, kansli‐ och 
utredningschef, föredrar ärendet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2021 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att presentera förslag till förändringar av styr‐ och ledningsprocessen, i syfte att 
inarbeta FN:s globala mål i Agenda 2030 med kommunens övergripande 
verksamhetsmål.  

Förslaget innehåller två delar: 

1. Förändringar av styrmodell (mål‐ och resultatstyrning) som beskrivs i Riktlinjer 
för styrning och ledning. Dessa riktlinjer innefattar förändringar av styr‐ och 
ledningsprocessen som föreslagits med syfte att utveckla arbetet med att inarbeta 
Agenda 2030 med kommunens övergripande mål. 

2. Förändringar av övergripande mål i Åmåls kommun med syfte att skapa en 
gemensam riktning i arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Förslaget till 
kommunfullmäktiges reviderade mål visar vad kommunen prioriterar för att uppnå 
en god livsmiljö för sina medborgare. 

Historik 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att uppdra till kommunstyrelsen 
att utarbeta en plan för hur FN:s globala mål i Agenda 2030 skulle inarbetas i 
kommunens övergripande mål.  
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Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 om en förändrad budgetprocess som 
bland annat skulle innefatta anvisningar till verksamhetsplaner. Anvisningar för 
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden ska leda till hållbar 
utveckling och att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och 
kostnadseffektivt sätt.  

Del 1 ‐ förändringar av styrmodell (mål‐ och resultatstyrning)   

Syftet med riktlinjer för styrning och ledning är att tydliggöra gemensam struktur 
och gemensamma arbetssätt för Åmåls kommun och de helägda bolagen. 

I strukturen beskrivs vilka delar som ingår i styrningen av ekonomi, mål och 
resultat samt kvalitet i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och 
helägda bolag samt i dess verksamheter. I kapitlet Mål och resultat föreslås nya 
begrepp och definitioner på politisk nivå och verksamhetsnivå.  

På politisk nivå ersätter begreppen kommunfullmäktiges mål nuvarande 
strategiska mål samt nämnds‐ och bolagsmål nuvarande inriktningsmål.  

För att mäta och följa upp kommunfullmäktiges mål samt nämnds‐ och bolagsmål 
på ett ändamålsenligt sätt används nyckeltal från den officiella statistiken. 
Jämförelse sker dels av kommunens utveckling över tid, dels med andra 
kommuner. Nyckeltalets resultat bedöms utifrån fastställt målvärde och 
sammanfattas med hjälp av färgerna grönt, gult och rött.  

Kommunstyrelse, nämnder och helägda bolag följer även upp aktuella nyckeltal 
som kommunfullmäktige beslutat om.  

På verksamhetsnivå används begreppen fokusområde, aktiviteter/insatser och 
nyckeltal. Mål‐ och resultatstyrningen innebär som tidigare att förvaltningar och 
verksamheter planerar aktiviteter samt att verksamhetens utveckling kan följas 
upp på förvaltningsnivå med nyckeltal.   

Del 2 ‐ förslag till förändringar av övergripande mål i Åmåls kommun.   

Kommunfullmäktiges reviderade mål från och med budgetåret 2023 är enligt 
förslaget 

* I Åmål ska alla ha möjlighet till arbete och egen försörjning 

* I Åmål ska alla ha möjlighet till livslångt lärande 

* I Åmål ska alla ha en god och jämlik hälsa samt uppleva livskvalitet 

* Åmål ska ha ett starkt lokalt näringsliv 

* Åmål ska vara ett långsiktigt ekologiskt hållbart och klimatneutralt samhälle. 

Till kommunfullmäktiges mål finns förklarande text som anger vad kommunen 
behöver fokusera på för att uppnå målet.  

Förslaget innebär i korthet att den kommunala målstyrningen från och med 
budgetåret 2023 omfattar fem övergripande mål, benämnda som 
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kommunfullmäktiges mål. Perspektiven som kommunfullmäktige beslutade om i 
februari 2016 ingår istället i de globala målen vilka inarbetas i kommunfullmäktiges 
mål. 

Förändringarna av de övergripande målen har grundats på följande analyser och 
identifierade utvecklingsområden för att bidra till ökad måluppfyllelse av globala 
målen i Agenda 2030: 

• Analys av nuläget med stöd av verksamhetsberättelser och årsredovisning (år 
2020), rapport Agenda 2030 (år 2020) samt revisorernas granskning.  

• Verksamhetsanalys inför budget 2022, med beskrivning av nuläge och framtid för 
perioden 2021–2022.  

• Anvisningar till verksamhetsplan 2022 som riktar fokus på fler i arbete, fullföljda 
studier, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande samt minskad klimatpåverkan och 
ökad ekologisk hållbarhet. 

Utifrån analyserna har förslag till prioritering och integrering av de globala målen i 
Agenda 2030 tagits fram. Förslaget omfattar områden som Åmåls kommun 
behöver utveckla för att bidra till ökad måluppfyllelse och därigenom nå en tydlig 
förflyttning.  

Förslaget har förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott samt genom utskick till 
samtliga politiska arbetsgrupper i kommunstyrelsen. 

Efter uppföljningar och analyser av omvärld och verksamhet kan omprioriteringar 
behöva göras för att nå en utveckling och tydlig förflyttning. Detta kan utgöra 
grund för revidering av kommunfullmäktiges mål och bör ske en gång under 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

‐ Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare daterad den 21 oktober 2021 
‐ Riktlinjer för styrning och ledning 2022–2025 
‐ Förslag till förändringar av mål för den övergripande utvecklingen i Åmåls 
kommun, daterad den 20 oktober 2021 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Bolagschef 
Kansli‐ och utredningschef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Verksamhetsutvecklare 
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Agenda 2030 i Åmåls kommuns övergripande 
mål - Förslag till förändrad styrning och 
ledning 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta 

1. riktlinjer för styrning och ledning med giltighet för perioden 2022–2025. 

2. reviderade mål för den övergripande utvecklingen i Åmåls kommun – 
kommunfullmäktiges mål med nyckeltal, att gälla från och med budgetår 
2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera 
förslag till kompletteringar av ägardirektiven för de kommunalt helägda bolagen 
avseende upprättande av bolagsmål. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2021 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att presentera förslag till förändringar av styr- och ledningsprocessen, i 
syfte att inarbeta FN:s globala mål i Agenda 2030 med kommunens övergripande 
verksamhetsmål.  

Förslaget innehåller två delar: 

1. Förändringar av styrmodell (mål- och resultatstyrning) som beskrivs i 
Riktlinjer för styrning och ledning. Dessa riktlinjer innefattar förändringar 
av styr- och ledningsprocessen som föreslagits med syfte att utveckla 
arbetet med att inarbeta Agenda 2030 med kommunens övergripande mål. 

2. Förändringar av övergripande mål i Åmåls kommun med syfte att skapa 
en gemensam riktning i arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Förslaget till kommunfullmäktiges reviderade mål visar vad kommunen 
prioriterar för att uppnå en god livsmiljö för sina medborgare. 

Historik 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 uppdra till kommunstyrelsen att 
utarbeta en plan för hur FN:s globala mål i Agenda 2030 skulle inarbetas i 
kommunens övergripande mål.  

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 om en förändrad budgetprocess som 
bland annat skulle innefatta anvisningar till verksamhetsplaner. Anvisningar för 
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden ska leda till hållbar 
utveckling och att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och 
kostnadseffektivt sätt.  

Del 1 - förändringar av styrmodell (mål- och resultatstyrning)   

Syftet med riktlinjer för styrning och ledning är att tydliggöra gemensam struktur 
och gemensamma arbetssätt för Åmåls kommun och de helägda bolagen. 

I strukturen beskrivs vilka delar som ingår i styrningen av ekonomi, mål och 
resultat samt kvalitet i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och 
helägda bolag samt i dess verksamheter. I kapitlet Mål och resultat föreslås nya 
begrepp och definitioner på politisk nivå och verksamhetsnivå.  

På politisk nivå ersätter begreppen kommunfullmäktiges mål nuvarande 
strategiska mål samt nämnds- och bolagsmål nuvarande inriktningsmål.  

För att mäta och följa upp kommunfullmäktiges mål samt nämnds- och bolagsmål 
på ett ändamålsenligt sätt används nyckeltal från den officiella statistiken. 
Jämförelse sker dels av kommunens utveckling över tid, dels med andra 
kommuner. Nyckeltalets resultat bedöms utifrån fastställt målvärde och 
sammanfattas med hjälp av färgerna grönt, gult och rött.  

Kommunstyrelse, nämnder och helägda bolag följer även upp aktuella nyckeltal 
som kommunfullmäktige beslutat om.  

På verksamhetsnivå används begreppen fokusområde, aktiviteter/insatser och 
nyckeltal. Mål- och resultatstyrningen innebär som tidigare att förvaltningar och 
verksamheter planerar aktiviteter samt att verksamhetens utveckling kan följas 
upp på förvaltningsnivå med nyckeltal.   

I nedanstående bild beskrivs en översikt av kommunens mål- och 
resultatstyrning på olika nivåer.  

 

 

Del 2 - förslag till förändringar av övergripande mål i Åmåls kommun.   

Kommunfullmäktiges reviderade mål från och med budgetåret 2023 är enligt 
förslaget 
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 I Åmål ska alla ha möjlighet till arbete och egen försörjning 
 I Åmål ska alla ha möjlighet till livslångt lärande 
 I Åmål ska alla ha en god och jämlik hälsa samt uppleva livskvalitet 
 Åmål ska ha ett starkt lokalt näringsliv 
 Åmål ska vara ett långsiktigt ekologiskt hållbart och klimatneutralt 

samhälle. 

Till kommunfullmäktiges mål finns förklarande text som anger vad kommunen 
behöver fokusera på för att uppnå målet.  

Förslaget innebär i korthet att den kommunala målstyrningen från och med 
budgetåret 2023 omfattar fem övergripande mål, benämnda som 
kommunfullmäktiges mål. Perspektiven som kommunfullmäktige beslutade om i 
februari 2016 ingår istället i de globala målen vilka inarbetas i 
kommunfullmäktiges mål. 

Förändringarna av de övergripande målen har grundats på följande analyser och 
identifierade utvecklingsområden för att bidra till ökad måluppfyllelse av globala 
målen i Agenda 2030: 

• Analys av nuläget med stöd av verksamhetsberättelser och årsredovisning 
(år 2020), rapport Agenda 2030 (år 2020) samt revisorernas granskning.  

• Verksamhetsanalys inför budget 2022, med beskrivning av nuläge och 
framtid för perioden 2021–2022.  

• Anvisningar till verksamhetsplan 2022 som riktar fokus på fler i arbete, 
fullföljda studier, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande samt minskad 
klimatpåverkan och ökad ekologisk hållbarhet. 

Utifrån analyserna har förslag till prioritering och integrering av de globala målen 
i Agenda 2030 tagits fram. Förslaget omfattar områden som Åmåls kommun 
behöver utveckla för att bidra till ökad måluppfyllelse och därigenom nå en tydlig 
förflyttning.  

Förslaget har förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott samt genom utskick till 
samtliga politiska arbetsgrupper i kommunstyrelsen. 

Efter uppföljningar och analyser av omvärld och verksamhet kan omprioriteringar 
behöva göras för att nå en utveckling och tydlig förflyttning. Detta kan utgöra 
grund för revidering av kommunfullmäktiges mål och bör ske en gång under 
mandatperioden. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att de föreslagna förändringarna 
leder till en modernisering och effektivisering av den kommunala styrningen och 
ledningen i Åmåls kommun. 

Riktlinjer för styrning och ledning berör Åmåls kommun och de kommunalt 
helägda bolagen. De kommunalt helägda bolagen styrs utifrån bolagsordningar, 
ägardirektiv samt av kommunfullmäktige särskilt utfärdade direktiv. I den 
kommunala koncernens mål- och resultatarbete ska kommunstyrelse, nämnder 
och bolag besluta om nämnds- och bolagsmål, vilka har sin utgångspunkt i 
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kommunfullmäktiges mål och nämndernas/bolagens prioriterade behov av 
utveckling. Målen visar vad kommunstyrelsen, nämnderna och de helägda 
bolagen behöver uppnå och är vägledande för verksamheternas planering för att 
bidra till måluppfyllelsen.   

I nuvarande ägardirektiv för de kommunalt helägda bolagen saknas anvisningar 
om upprättande av bolagsmål. 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet sker inom befintlig organisation och budgetram.  

Måluppfyllelse 
Nya Riktlinjer för styrning och ledning samt inarbetandet av FN:s globala mål i 
Agenda 2030 med kommunens övergripande verksamhetsmål bidrar till ökad 
måluppfyllelse för samtliga övergripande mål.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare daterad den 21 oktober 2021 
 Riktlinjer för styrning och ledning 2022–2025 
 Förslag till förändringar av mål för den övergripande utvecklingen i 

Åmåls kommun, daterad den 20 oktober 2021 
 
 

 

 

 

 

Pia Carlsson och Inger Bergh 
Verksamhetsutvecklare 
Kansli- och utredningsenheten

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 
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Förslag till förändringar 
av mål för den 
övergripande 
utvecklingen i Åmåls 
kommun



Strategiska mål Kommunfullmäktiges mål 



I Åmål ska alla ha möjlighet till 
arbete och egen försörjning



Åmål ska ha ett starkt lokalt 
näringsliv



I Åmål ska alla ha möjlighet till 
livslångt lärande



I Åmål ska alla ha en god och jämlik 
hälsa samt uppleva livskvalitet



Åmål ska vara ett långsiktigt 
ekologiskt hållbart och 
klimatneutralt samhälle



Förslag till 
övergripande nyckeltal



I Åmål ska människor ha möjlighet 
till arbete och egen försörjning
•
•
•
•
•
•



Åmål ska ha ett starkt lokalt 
näringsliv
•

•
•
•
•
•
•



I Åmål ska människor ha möjlighet 
till livslångt lärande
•

•
•
•
•



I Åmål ska människor ha en god och 
jämlik hälsa samt uppleva livskvalitet
•
•
•
•
•

•



Åmål ska vara ett långsiktigt 
ekologiskt hållbart och 
klimatneutralt samhälle
•

•
•
•

•
•

•





 

 

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 

 

 

 

 

 

 

 
Riktlinjer för styrning och 
ledning 
I Åmåls kommun och de kommunalt helägda bolagen 
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Inledning 
Sverige ska enligt riksdagsbeslut i december 20201 genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. 

Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Kommunen har både 

ett ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i samhället och i miljön genom sin roll som 

verksamhetsutövare, upphandlare, myndighet, kunskapsspridare, inspiratör och föredöme. Utifrån 

ett medborgarperspektiv har kommunen tre uppdrag: 

1. Serviceuppdraget betyder att kommunen ansvarar för att så långt som möjligt tillgodose 

medborgarnas behov av utbildning, trygghet, hälsa med mera. Skola, omsorg och andra 

kommunala verksamheter utgör grunden för en fungerande välfärd. 

2. Demokratiuppdraget innebär att kommunen ska tillvarata medborgarnas intressen genom att 

låta dessa få inflytande i allmänna val och dialoger. 

3. Samhällsutvecklaruppdraget innebär att utveckla samhället, det geografiska ”territoriet”, där 

kommunen samverkar med andra aktörer inom exempelvis klimat, näringsliv, hälsa och 

trygghet. Genom en ökad samverkan och ett större partnerskap med näringslivet och det 

civila samhället kan kommunen på lokal nivå ytterligare bidra till att nå de globala målen i 

Agenda 2030. 

Syfte 
Detta dokument beskriver riktlinjer för styrning och ledning i Åmåls kommun och de kommunalt 

helägda bolagen. Syftet är att tydliggöra gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning 

och ledning av kommunen och dess verksamheter. 

Styrning handlar om att styra organisationen med målet att uppnå en hållbar utveckling genom 

övergripande prioriteringar som utgår från definierade behov.  

Ledning bidrar till att kvalitetssäkra verksamhet och uppmuntrar till ständiga förbättringar utifrån 

ett brukar- och medborgarperspektiv. Medarbetare och chefers engagemang, delaktighet och lärande 

är viktigt i detta arbete. 

Dokumentet ska på ett samlat och enkelt sätt beskriva hur kommunen arbetar med ekonomi, mål och 

resultat samt kvalitet. 

Så styrs kommunen 
Kommunerna har genom den kommunala självstyrelsen stor frihet att själva besluta om hur 

verksamheten ska bedrivas och är ansvariga för resultat, kvalitet och innehåll. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid ”kommunens 

riksdag”. Kommunfullmäktige utgörs av folkvalda ledamöter som tar beslut i kommunens viktigaste 

frågor. Vart fjärde år väljs vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom kommunvalet. 

Kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunalt självstyre.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också 

ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen kan liknas vid ”kommunens regering”. 

 
1 Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Prop. 2019/20:188) 
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Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen, de förbereder ärenden som ska 

beslutas dels av nämnden, dels av kommunfullmäktige. Varje nämnd ansvarar för att omvandla 

kommunfullmäktiges uppdrag och mål till verksamhet och följer upp att organisationen genomför 

dem. Ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna utses av kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktige utövar även ägarstyrning över kommunens helägda bolag och beslutar om 

bolagsordningar och ägardirektiv.  

I detta sammanhang utgör Åmåls kommun, med kommunstyrelse och nämnder, samt de helägda 

bolagen en kommunal koncern. 

Styrmodell 
I nedanstående bild beskrivs en översikt av styrmodellen som visar innehållet i styrningen av 

ekonomi, mål och resultat samt kvalitet i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och 

helägda bolag samt i dess verksamheter.   

 

Statlig och regional styrning 
Den statliga och regionala styrningen omfattar lagar, föreskrifter, riktlinjer samt direktiv för 

statsbidrag som beslutas av staten. Kommunens verksamheter påverkas även av EU:s lagstiftning och 

mål samt direktiv i samband med finansiering av projekt. Dessutom har kommunen en viktig roll i 

genomförandet av FN:s globala mål i Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt 

och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 

Kommunal styrning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 

innebär att resurser ska användas till rätt saker och nyttjas på ett effektivt sätt. Detta tydliggörs 

genom att eftersträva ett samband mellan tilldelade resurser, genomförda aktiviteter/prestationer, 

redovisade resultat/effekter och uppnådda mål. De politiska ambitionerna ska genomföras genom att 

systematiskt styra och följa upp verksamheten och på så sätt säkerställa kvaliteten i service till 

kommunens medborgare och företag samt en hållbar utveckling. 
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Styrdokument 
Utifrån det kommunala självstyret och aktuell lagstiftning upprättas styrdokument som förtydligar 

politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och ger anvisning om hur 

verksamheterna ska agera och förhålla sig. Styrdokument bidrar på detta sätt till utveckling, ständiga 

förbättringar och ökad kvalitet.  

Styrdokumenten som antas politiskt i kommunen kan indelas i fyra kategorier där kategoriseringen 

anger vad respektive styrdokument står för och vilken styrning dokumentet hanterar. I bilaga 1 finns 

en översikt av politiskt antagna styrdokument. 

En del styrdokument är lagstadgade men kommunen kan också ta fram styrdokument på eget initiativ 

inom olika områden. I Riktlinjer för styrdokument beskrivs begrepp och beslutshierarki samt hur 

styrdokument ska utformas.  

Kommunövergripande uppdrag 
För att stärka arbetet med hållbar utveckling kan kommunövergripande uppdrag lämnas från 

kommunfullmäktige.  

Dessa uppdrag berör ofta komplexa frågor och kräver hög grad av samverkan med aktörer utanför den 

egna verksamheten. Insatserna måste utgå från kommuninvånarnas behov. För att kunna leverera 

effektiv och ändamålsenlig service behöver verksamheterna gemensamt utgå från och arbeta med 

frågan ”vilket problem ska vi lösa?”. 

Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens uppdrag 
Kommunens styrelse, nämnder och helägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom 

sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål (nationella och lokala), bolagsordningar, 

ägardirektiv, nämndernas reglementen, övriga styrdokument och ekonomiska förutsättningar.  

Verksamhetens grunduppdrag 
Verksamheter planerar, följer upp och utvecklar inom grunduppdraget. Verksamheternas 

grunduppdrag utgår från den statliga, regionala och kommunala styrningen och beskrivs på följande 

sätt:    

• För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten? 

• Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa? 

• Vad ska verksamheten utföra? 

• Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med? 

Verksamheterna beskriver sina grunduppdrag i syfte att skapa samsyn och förståelse för uppdraget. 

Detta sker genom dialog inom verksamheten, inom förvaltningen och med uppdragsgivaren. Inom 

ramen för grunduppdraget identifierar verksamheten sina processer. Många processer går över 

verksamhetsgränserna och behöver därför en hög grad av samordning och samverkan.  

Systematiskt kvalitetsarbete 
För att uppnå kvalitet i den service som verksamheten levererar behövs en kontinuerlig utveckling 

och förbättring av verksamheten.  Att tillvarata medarbetares kompetens, motivation och förståelse 

för uppdraget samt skapa ett handlingsutrymme i mötet med kommuninvånarna är avgörande för att 

verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert.   

Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställa att verksamhetens processer bedrivs effektivt och 

ändamålsenligt. Arbetet sker integrerat i kommunens arbetssätt för styrning och ledning.  Olika 
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kunskapsunderlag samt metoder och verktyg utgör ett stöd i det systematiska kvalitets- och 

förbättringsarbetet, så som exempelvis klagomåls- och synpunktshantering, brukarundersökningar, 

fokusgrupper, medborgardialoger, KKiK (kommunens kvalitet i korthet), omvärldsspaning, 

kompetensförsörjning, riskanalys, processorienterat arbetssätt samt kollegialt lärande. 

Målgruppens åsikter och synpunkter ger tillsammans med medarbetarnas erfarenheter värdefull 

information i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.  I verksamheternas arbete 

med utveckling och innovation kan behovsdriven utveckling användas, exempelvis med stöd av SKR:s 

Innovationsguide. 

Kulturen i kvalitets- och utvecklingsarbete ska präglas av ett lärande i arbetet där medarbetaren ställs 

inför nya utmaningar, får stöd med metoder för att experimentera, lär av misstag, reflekterar och 

sprider lärdomar. Återkoppling av resultat genom kontinuerliga dialoger bidrar till en lärande 

organisation.  

Ekonomi 
Kravet på god ekonomisk hushållning är grundläggande för kommunernas ekonomiska styrning och 

omfattar allt från hur medel förvaltas till hur kommunen valt att organisera sig. 

Balanskrav i kommuner infördes år 2000. Det innebär att budget ska upprättas så att intäkterna 

överstiger kostnaderna. 

Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna. En väl 

fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar för att uppnå 

god ekonomisk hushållning.  

Mål och resultat 
Mål- och resultatstyrningen är det verktyg som förtroendevalda har för att styra verksamheten. Målen 

ska utgå från definierade behov och vilka resultat som ska uppnås. Uppföljning av målen är ett sätt att 

skaffa kunskap om huruvida god kvalitet uppnås i den kommunala servicen men även för att få 

kännedom om när utvecklingen inte går i avsedd riktning. 

I nedanstående bild beskrivs en översikt av kommunens mål- och resultatstyrning på olika nivåer. 

 

  

https://innovationsguiden.se/
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Politisk nivå 
Mål på övergripande nivå omfattar kommunfullmäktiges mål samt nämnds- och bolagsmål.  

Kommunfullmäktiges mål 

• Kommunen som samhällsaktör ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Kommunfullmäktiges mål visar vad kommunen prioriterar för att uppnå en god livsmiljö för 

sina medborgare. 

• Kommunfullmäktiges mål ska utvärderas och måluppfyllelsen bedömas utifrån nyckeltalens 

resultat samt kommunstyrelsens, nämndernas och de helägda bolagens bedömning av sina 

mål och nyckeltal. 

Efter genomförda uppföljningar och analyser av omvärld och verksamhet kan omprioriteringar av de 

globala målen i Agenda 2030 göras för att nå en utveckling och tydlig förflyttning. Detta kan utgöra 

grund för revidering av kommunfullmäktiges mål. 

Nyckeltal 

• För att mäta och följa upp kommunfullmäktiges mål på ett ändamålsenligt sätt används 

nyckeltal från den officiella statistiken. Jämförelse sker dels av kommunens utveckling över 

tid, dels med andra kommuner. 

• Nyckeltalets resultat bedöms utifrån fastställt målvärde och sammanfattas med hjälp av 

färgerna grönt, gult och rött. 

Nämnds- och bolagsmål 

• Nämnds- och bolagsmål har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål och 

nämndernas/bolagens prioriterade behov av utveckling. De visar vad kommunstyrelsen, 

nämnderna och de helägda bolagen behöver uppnå och är vägledande för verksamheternas 

planering för att bidra till måluppfyllelsen. 

Nyckeltal 

• För att mäta och följa upp nämnds- och bolagsmål på ett ändamålsenligt sätt används 

nyckeltal från den officiella statistiken. Jämförelse sker dels av kommunens utveckling över 

tid, dels med andra kommuner.  

• Kommunstyrelse, nämnder och helägda bolag följer även upp aktuella nyckeltal som 

kommunfullmäktige beslutat om.  

Verksamhetsnivå 

Fokusområde 

• Fokusområde kan definieras som väsentliga områden att arbeta med inom förvaltningens 

verksamheter för att bidra till måluppfyllelse. 

• Till fokusområden kan förvaltningar och verksamheter planera aktiviteter/insatser. 

• Verksamhetens utveckling kan följas upp på förvaltningsnivå med nyckeltal 

Aktiviteter/insatser 

• Aktiviteter/insatser genomförs under en begränsad tid i syfte att uppnå mål och nyckeltalens 

förväntade resultat. 

• Aktiviteterna/insatserna har sin utgångspunkt i nämnds- och bolagsmål eller förvaltningens 

fokusområden.   
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Nyckeltal 

• För att mäta om medborgare och företag i kommunen fått service av upplevd hög kvalitet med 

en effektiv resursanvändning behöver resultatet mätas utifrån effekter för den enskilde. I 

bilaga 2 beskrivs resursomvandlingskedjan med exempel på olika nyckeltal som mäter 

resultat. 

Uppföljning av den interna kontrollen 
Kommunstyrelsen och nämnderna har skyldighet att styra och löpande följa den interna kontrollen, 

men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet. Kommunstyrelsen 

har ett övergripande ansvar att se till att det finns en god intern kontroll.  

Med intern kontroll avses strukturer, system och processer som säkerställer att verksamheten 

bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår 

i kommunens styrning och ledning. 

Kommunallagen ställer krav på att varje kommunstyrelse och nämnd ska se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarna bästa för 

ögonen. 

Enligt kommunens styrdokument Reglemente intern kontroll2 ska kommunstyrelse och nämnder 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen, internkontrollplan. 

Arbetssätt för styrning och ledning 
Kommunens arbetssätt för styrning och ledning av ekonomi, mål och resultat samt kvalitet på både 

övergripande nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå omfattar fyra delar:  

• Analysera – vad vet vi?  

• Planera – vad vill vi? 

• Genomföra – hur gör vi? 

• Följa upp – hur blev det? Vad har vi lärt oss?  

Respektive organisatorisk nivå arbetar med dessa faser utifrån sin befogenhet och sitt ansvar, baserat 

på det egna uppdraget. 

Kommunens arbetssätt för styrning och ledning av ekonomi, mål och resultat samt kvalitet innebär 

kontinuerlig dialog mellan både politik och förvaltning och mellan ledning och medarbetare i 

verksamheten på respektive organisatorisk nivå. Dessa dialoger syftar till att följa upp 

verksamhetsplanen, identifiera utvecklingsbehov och främja verksamhetsutveckling. Dialogen ska 

tillvarata medarbetares engagemang och kunskap och främjar lärande, delaktighet och samverkan.  

  

 
2 Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-27, § 83, dnr KS 2011/142.  
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I nedanstående bild beskrivs en översikt av de fyra olika delarna - analysera, planera, genomföra och 

följa upp – samt dess underliggande aktiviteter, vilka också beskrivs. 

 

 

Analysera – vad vet vi? 

Nuläge 
Analyser genomförs till exempel med stöd av följande frågor: 

• Vad gör vi idag som är bra?  

• Vad kan vi göra bättre?  

• Vad behöver vi förändra?  

• Vilka delar är särskilt viktiga att fokusera på i vårt fortsatta arbete? (Prioritera) 

• Vilka samverkansytor/plattformar är särskilt viktiga för vårt arbete? 
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Förvaltningar och dess verksamheter inleder budgetprocessen med att genomföra en samlad analys 

av nämndens nuläge: 

• Verksamhetens största utmaningar, exempelvis identifierade förbättringsåtgärder och 

utvecklingsområden i syfte att öka verksamhetens kvalitet och högre måluppfyllelse. 

• Förändring i kommunal och statlig/regional styrning. 

• Omvärldsanalys i relation till kommunens verksamheter och kommunens arbete med hållbar 

utveckling samt Agenda 2030.  

Kvalitet 
Kvaliteten i förhållande till verksamhetens krav och mål analyseras. Vilka faktorer har påverkat? 

Identifiera vad/vilka processer och rutiner som behöver förenklas, förbättras och förnyas. Utgå från 

resultat och fakta. 

Budgetbehov 
• Föregående års budget analyseras.  

• Behov av resurser för drift- och investeringsbudget beräknas utifrån genomförda 

nulägesanalyser samt analys av exempelvis demografi och befolkningsprognos, förändring i 

kommunal och statlig/regional styrning, lokalbehov samt planerade händelser. 

• Analyserna resulterar i ett budgetförslag som kommunstyrelsen och respektive nämnder ska 

besluta om. 

• Kommunstyrelsen och nämnder beslutar om budgetförslag för drift och investeringar utifrån 

volymförändringar, index, effekter av tidigare fattade beslut med mera. Budgetförslaget ska 

inte omfatta några kvalitetsförändringar. Budgetförslaget förhandlas enligt lag om 

medbestämmande (MBL) med berörda fackliga organisationer. 

Dialoger 
Budgetkonferens hålls i samband med kommunfullmäktiges ärendeforum i mars. 

• Alla förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser 

bjuds in liksom alla chefer med budgetansvar i kommunen. Syftet med konferensen är att alla 

berörda ska få en förståelse för, och insikt i det rådande kommunalekonomiska läget och 

därmed få goda förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet.  Även perspektivet 

målstyrning och kopplingen till Agenda 2030, med dess mål och nyckeltal, är en integrerad 

del. Rapport för uppföljning och analys av kommunens arbete med globala målen i Agenda 

2030 presenteras av centrala ledningsgruppen. 

Budgetutskottet sammanträder: 

• Kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser informerar, tillsammans med representation 

från respektive förvaltning, om verksamheterna samt presenterar omvärldsanalyser och 

budgetförslag.   

• Rapport för uppföljning och analys av kommunens arbete med globala målen i Agenda 2030 

behandlas. 
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Budgetramar 
Efter genomförda budgetdialoger beslutar budgetutskottet om budgetramar och anvisningar till 

verksamhetsplaner. 

• Anvisningar för verksamhetsplaner kan innehålla riktlinjer som förutom 

kommunfullmäktiges mål och kommunens arbete med Agenda 2030 ska leda till hållbar 

utveckling och att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och 

kostnadseffektivt sätt. 

Planera – vad vill vi? 

Verksamhetsplan och budget 
• Vid planering av kommande år beskriver verksamheterna sina grunduppdrag. 

Förvaltningschefen kvalitetssäkrar beskrivningen i samband med att verksamhetsplaner 

upprättas.  

• Respektive förvaltning upprättar förslag till driftbudget och investeringsbudget baserat på 

budgetramar samt avgifter och taxor.  Budgetramarna är preliminära och kommer att 

fastställas i slutet av året. 

• Förslag till verksamhetsplan upprättas utifrån kommunstyrelsens anvisningar. 

Verksamhetsplanerna innehåller kommunstyrelsens och nämndernas mål med nyckeltal. De 

helägda bolagen beslutar om bolagsmål med nyckeltal. 

• Kommunstyrelse och nämnder beslutar om förslag till driftbudget, investeringsbudget, 

avgifter och taxor samt verksamhetsplan. Innan beslut tas genomförs MBL-förhandling om 

budgetförslaget med berörda fackliga organisationer. 

Dialoger 
• Budgetutskottet bereder inkomna budgetförslag och verksamhetsplaner från 

kommunstyrelsen och nämnder samt de helägda bolagens planering inför kommande år.   

• För att uppnå en hållbar utveckling är ett helhetsperspektiv väsentligt. Som ett led i detta 

behöver synergieffekter och eventuella målkonflikter i identifieras.  

Budgetbeslut 
• Kommunstyrelsen beslutar om förslag till budget för nästkommande år. Innan 

kommunstyrelsen beslutar om budgetförslaget genomförs en övergripande MBL-förhandling 

avseende det totala budgetförslaget för kommunen. 

• Därefter beslutar kommunfullmäktige om budgeten, som utgörs av driftbudget, 

investeringsbudget samt avgifter och taxor. 

• Kommunstyrelse och nämnder fastställer driftbudget och investeringsbudget om det tidigare 

budgetförslaget har förändrats. Budgetmaterialet och verksamhetsplaner korrigeras med 

eventuella ändringar som kommunfullmäktige beslutat om. Innan beslut tas genomförs MBL-

förhandling om budgetförslaget med berörda fackliga organisationer. 

Detaljbudget 
• Förvaltningarna upprättar detaljbudget för sina verksamheter. 
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Målarbete 
• Förvaltningar och bolag planerar i ledningssystemet hur mål och uppdrag samt övriga 

styrande dokument ska uppnås och genomföras utifrån grunduppdraget. Detta innebär att 

fokusområde, nyckeltal och aktiviteter/insatser beskrivs på förvaltningsnivå.  

• Planeringen genomförs av förvaltningschef/bolagschef tillsammans med ledningsgrupp och 

har sin utgångspunkt i beslutade nämnds- och bolagsmål. 

• Därefter planerar verksamheterna sina nyckeltal och aktiviteter/insatser utifrån beslutade 

nämnds- och bolagsmål och förvaltningens fokusområde. 

• Planering av nyckeltal och aktiviteter/insatser samordnas med planering i Agenda 2030. 

• Planeringen avslutas senast under februari månad innevarande år och uppföljning av 

föregående år beaktas. 

• Förvaltningschef kvalitetssäkrar verksamheternas planering. 

Kvalitet 
Efter genomförd analys av kvalitetsarbetet planeras vilka insatser och åtgärder som ska prioriteras för 

att nå krav och mål. 

Genomföra – hur gör vi? 

Aktiviteter/insatser 
Planerade aktiviteter/insatser i målarbetet genomförs.  

Kvalitet 
Verksamheten genomförs i enlighet med fastställda rutiner och processer. Avvikelser hanteras. 

Planerade insatser och åtgärder genomförs.   

Följa upp – hur blev det? Vad har vi lärt oss? 

Ekonomiska prognoser 
Förvaltningar och dess verksamheter med stöd av controller prognostiserar löpande under året 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall och årsbudget. Detta sker efter februari, mars, april, 

augusti, september och oktober.  

• Rapporten Ekonomisk prognos presenteras för barn- och utbildningsnämnden, välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden samt överförmyndarnämnden.  

• Prognos för kommunstyrelsen ingår i den rapport som omfattar hela Åmåls kommun och 
lämnas till kommunstyrelsen sex gånger per år. 

• Prognoser som upprättas per den 30 april lämnas till kommunfullmäktige. 

• Prognoser som upprättas per den 31 augusti redovisas i delårsrapporten som lämnas till 
kommunfullmäktige. 

Mål och resultat 
Uppföljning av mål och resultat sker minst två gånger per år – efter augusti (tertial 2) och efter 

årsskiftet. 

• Verksamheterna redovisar och följer upp genomförda aktiviteter/insatser och valda nyckeltal. 
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• Förvaltningschef/bolagschef utvärderar om nämnds- och bolagsmålen har uppnåtts. Det ska 

framgå om utvecklingen har gått i avsedd riktning. Mål- och resultatarbetet ska bidra positivt 

till lärande och utveckling i verksamheterna. 

Kvalitet 
Information om olika typer av resultat och måluppfyllelse sammanställs. Resultatet följs upp och 

utvärderas. Erfarenheter och synpunkter samt klagomål diskuteras tillsammans i verksamheten.  

Rapporter 

Verksamhetsberättelser 

Verksamhetsplaner för kommunstyrelse och nämnder följs upp och Verksamhetsberättelser 

upprättas två gånger per år – efter augusti (tertial 2) och för helåret. Verksamhetsberättelserna 

omfattar både måluppföljning och ekonomirapporter. 

I de helägda bolagens årsredovisningar redogörs för utvärderingar av om målen för verksamheten har 

uppnåtts. 

Delårsrapport och årsredovisning 

Minst en gång under räkenskapsåret ska kommunstyrelsen upprätta en delårsrapport för 

verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. I Åmåls kommun sker detta efter augusti 

månad (tertial 2).  

Efter årets slut upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för Åmåls kommun. 

Delårsrapporten och årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Båda rapporterna omfattar förutom Åmåls kommun även den kommunala koncernen. 

• Den ekonomiska redovisningen sammanställs i bokslut. Ekonomienheten ger anvisningar 

inför boksluten. 

o Den ekonomiska redovisningen ger en bild över kommunens ekonomiska resultat och 

ställning och omfattar resultaträkning och balansräkning.  

o För ansvarsområden inom Åmåls kommun (kommunstyrelsen och nämnder) 

sammanställs driftredovisning samt investeringsredovisning. 

• Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser omarbetas till en kortare 

version, som bifogas delårsrapporten och årsredovisningen. 

• I delårsrapporten och årsredovisningen redogörs även för kommunens utvärdering av om 

övergripande mål och riktlinjer för verksamheten har uppnåtts och följts.  

o Det ska framgå om utvecklingen har gått i avsedd riktning.  

o Mål- och resultatarbetet ska bidra positivt till lärande och utveckling i 

verksamheterna. 

Rapport Agenda 2030 

Rapport för uppföljning och analys av Agenda 2030 till kommunfullmäktige sammanställs gemensamt 

av strateger samt berörda förvaltningschefer och verksamhets- eller enhetschefer. 

• Rapporten utgör underlag i omvärldsanalysen som inleder budgetarbetet inför kommande år. 

• Rapporten godkänns av centrala ledningsgruppen och beslutas av kommunfullmäktige. 
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Rapport från kvalitetsarbete 

Förvaltningarna har olika kvalitetssystem för sitt respektive systematiska kvalitetsarbete. För 

välfärds- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet upprättas och godkänns årligen en kvalitetsplan 

och en Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt patientsäkerhetslagen. För 

barn- och utbildningsnämndens verksamhet upprättas och godkänns en Patientsäkerhetsberättelse 

enligt patientsäkerhetslagen samt en Rapport för systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen. 

Ansvarsfördelning och roller 
Ansvaret för arbetet med planering och uppföljning ligger på respektive organisatorisk nivå. Det 

innebär att kommunfullmäktige har sitt ansvar, nämnderna har sitt och respektive chef har sitt 

ansvar. Det övergripande ansvaret för att driva och utveckla kommunens styrning och ledning ligger 

hos kommundirektören.  

Chefsansvar i kommunen 
Chefer i kommunen har fullt ledningsansvar. Ledningsansvaret innebär att chefen är ansvarig för 

verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom sitt ansvarsområde. Genom 

delegeringsreglementen klargörs chefernas uppdrag och ansvar.  

Chefens verksamhetsansvar innefattar att driva en effektiv verksamhet inom sitt grunduppdrag och 

agera helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, nämndernas 

reglemente och styrdokument. Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda 

serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till. Chefen ansvarar även för 

att information och kommunikation fungerar väl inom verksamheten, med andra aktörer samt med 

kommunens medborgare och verksamhetens målgrupp.  

Chefens ekonomiansvar innebär att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot uppsatta 

mål. Ansvaret innebär att följa ekonomiska regelverk och anvisningar.  

Chefen är kommunens arbetsgivarrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Personalansvar 

innefattar ett ansvar och arbete med att rekrytera, behålla, utveckla, avveckla samt genom planering 

och ledning skapa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och chef gemensamt 

arbetar mot uppsatta mål. Ansvaret innebär att följa lagstiftning, avtal, regelverk samt aktuella 

styrdokument.  

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och får sitt uppdrag från och svarar inför 

kommunstyrelsen. I en instruktion beslutad av kommunstyrelsen3 klargörs kommundirektörens 

ansvarsområden, uppdrag och roller.  Kommundirektören ska verka för ett bra samarbete mellan de 

förtroendevalda och kommunens ledande tjänstepersoner.  

Kommundirektören ska säkerställa att ett koncernperspektiv genomsyrar kommunens arbete, där 

såväl förvaltningar som kommunalt ägda bolag tar ett gemensamt ansvar för att åstadkomma största 

möjliga nytta för medborgarna och mesta möjliga resursutnyttjande. Kommundirektören ansvarar 

för samordning, ledning och fördelning av förvaltningsspecifika uppdrag och ska stödja 

förvaltningscheferna i deras specifika uppdrag. 

Kommunens centrala ledningsgrupp leds av kommundirektören och består av biträdande 

kommundirektör, förvaltningschefer samt kommunledningskontorets chefer. Verkställande 

direktörer i de kommunalt ägda bolagen är adjungerade. Ledningsgruppens uppdrag är att löpande 

 
3 Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13 § 114, dnr KS 2020/70 
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samordna styrningen av strategiskt viktiga frågor inom den kommunala koncernen.  Centrala 

ledningsgruppen ska stärka chefernas förmåga att ta ansvar, leda, styra och prioritera för 

medborgarnas bästa inom sin samlade verksamhet.  

Ledningsgruppen arbetar gemensamt för att nå framgång i sina uppdrag, att leda verksamheterna i 

riktning mot kommunens mål och riktlinjer. 

Biträdande kommundirektör bistår kommundirektören med delegerade arbetsuppgifter inom 

kommunstyrelsens förvaltning.   

Biträdande kommundirektör och samtliga förvaltningschefer är anställda av kommunstyrelsen och 

direkt underställda kommundirektören. 

Förvaltningschef är nämndens ledande tjänsteperson och ansvarar för beredning och verkställighet 

av övergripande karaktär samt uppföljning av hela nämndens verksamhet. Förvaltningschef ska 

arbeta från ett kommun- och koncernövergripande perspektiv. 

Verkställande direktörer i de kommunalt ägda bolagen är enligt bolagsstyrelsernas riktlinjer och 

anvisningar ansvarig för löpande förvaltningen samt uppföljning av bolagens verksamheter.  

Roller i verksamheternas styrning och ledning 
Förvaltningschef har ett helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi och ansvarar för direkt 

ledning och utveckling av verksamheten. Ledningsansvaret innebär bland annat att 

• ha en helhetssyn och fatta självständiga beslut inom sina verksamhetsområden. 

• arbeta med mål och resultat, budget, intern kontroll, verksamhetsplan samt 

verksamhetsberättelse. 

• ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt kvalitetsarbete, risk- och 

sårbarhetsarbete samt organisationsutveckling.  

• leda förvaltningens ledningsgrupp. 

• leda förvaltningens centrala samverkansgrupp (CESAM). 

Förvaltningschef ansvarar för att sammanställa dokumentation för förvaltningens hela 

verksamhetsområde avseende budget, intern kontroll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

Vidare att samordna dokumentation om systematiskt kvalitetsarbete, risk- och sårbarhetsarbete och 

systematiskt arbetsmiljöarbete 

Förvaltningschef inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och förvaltningschef inom barn- och 

utbildningsnämnden har ett samlat ledningsansvar inom respektive verksamhets hälso- och sjukvård 

för att uppnå patientsäkerhet och säkerställa god vård enligt aktuell lagstiftning. Detta innebär till 

exempel att 

• fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska 

bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

• verksamheten svarar upp mot kraven som medicinskt ansvarig sjuksköterska ställer utifrån att 

den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. 

Underställd chef ansvarar för mål- och resultatarbete inom sitt ansvarsområde. Detta innefattar även 

kvalitets- och utvecklingsarbete inom grunduppdraget. Med stöd av ledningssystemet ska chef 

planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. 
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Underställd chef ansvarar för att 

• analysera och rapportera måluppfyllelse i samband med delårsrapportering och årsbokslut. 

• i dialog med medarbetaren diskutera möjligheter och skyldigheter till utveckling utifrån 

medarbetarens uppdrag samt utifrån fastställda kommunövergripande lönekriterier. 

• planera och genomföra aktiviteter/insatser för att uppnå måluppfyllelse. 

• säkerställa att verksamhetens processer, rutiner och övriga styrande dokument är väl kända 

för medarbetarna. 

Alla medarbetare ska skapa tillit och god kvalitet i varje möte med kommunens brukare, medborgare, 

besökare, företagare och gentemot varandra.  

Medarbetarnas engagemang är en förutsättning för att uppnå goda resultat och medarbetarna ska 

vara involverade i planerings- och uppföljningsprocessen samt 

• arbeta för att uppfylla målen, genomföra beslutade aktiviteter/insatser och bidra med att ta 

fram nya aktiviteter/insatser för ökad måluppfyllelse 

• delta i framtagande, tillämpning och vidareutveckling av rutiner och arbetsmetoder som en 

del av verksamhetens arbete  

• hälso- och sjukvårdspersonal ska dessutom ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård 

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. De har ansvar för att kontinuerligt medverka i det 

systematiska kvalitetsarbetet, även för de arbetsuppgifter som har delegerats till annan när 

det är förenligt med god och säker vård. 

Centrala stödfunktioner 
Controllers ska stödja och samordna arbetet med budget, mål och resultat på kommunövergripande-, 

förvaltnings- och verksamhetsnivå utifrån kommunens riktlinjer och anvisningar samt  

• stödja förvaltningsledningen i arbetet med förvaltningsövergripande nulägesanalys, 

verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning. 

• förbättra arbetet med ekonomi, mål och kvalitet på förvaltningen. 

• utbilda i ledningssystemet.  

Strateger ska inom sina kompetensområden stödja och vägleda vid analys, planering, genomförande 

och uppföljning av insatser samt ge förslag till strategier och prioriteringar. 

Verksamhetsutvecklare ska stödja verksamheterna i planerings- och uppföljningsprocessen samt i 

det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet.  

Kommunens digitala ledningssystem ska fungera som stöd för planering och uppföljning av 

verksamheten. I systemet finns till exempel rapportmallar för verksamhetsplaner, 

verksamhetsberättelser, delårsrapport/årsredovisning, verksamheternas kvalitetsredovisning och 

uppföljning av internkontrollplaner.  

Kommunens revisorer 
Kommunrevisionens roll i styrningen är att granska om verksamheten lever upp till 

kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Revisionen granskar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen 

är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. 
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Bilaga 1 – Översikt av politiskt antagna styrdokument 
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Bilaga 2 – Resursomvandlingskedjan 
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Bilaga 3 – Begreppsförklaringar 
Agenda 2030 Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s medlemsländer - 

en universell agenda som inrymmer 17 globala mål för hållbar 
utveckling. De globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala 
indikatorer. 

Aktiviteter/prestationer Beskriver vad verksamheten har presterat för de använda resurserna. 

Avgifter och taxor Kommunala avgifter och taxor reglerar hur mycket det kostar att 
använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, 
barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala idrottshallar. 

Balansräkning I balansräkningen redovisas kommunens tillgångar och skulder på 
bokslutsdagen.  

Bokslut Den ekonomiska redovisningen sammanställs i bokslut två gånger per 
år, efter augusti (tertial 2) och helår. 

Bolagsordning Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med 
lagstiftning anger syfte med verksamheten och bolagets 
förutsättningar. 

Budget Budget är en plan över ekonomin och i kommunen ska den upprättas 
så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Delårsrapport Kommunfullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som 
upprättats enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. 

Detaljbudget Detaljbudget för berörda ansvarsområden upprättas utifrån Sveriges 
Kommuners och Regioners baskontoplan. Möjlighet finns att ange 
lokala kontodelar, som till exempel objekt, aktiviteter och projekt.  

Driftbudget Driftbudget utgörs av respektive styrelses/nämnds planerade intäkter 
och kostnader för budgetåret, inklusive interna transaktioner som köp 
och försäljning mellan ansvarsområden. 

Driftredovisning I driftredovisningen sammanställs periodens intäkter och kostnader 
för respektive ansvarsområde inom Åmåls kommun. 

God ekonomisk hushållning Kommuner ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 
anges. Resurser ska användas till rätt saker och nyttjas på ett effektivt 
sätt. Om det finns ett klart samband mellan resursåtgång, 
prestationer, resultat och effekter säkerställs en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet. 

Hållbar utveckling Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en 
önskvärd samhällsutveckling. 

Investeringsbudget Investeringsbudget utgörs av respektive styrelses/nämnds planerade 
investeringsutgifter för budgetåret. 

Investeringsredovisning I investeringsredovisningen sammanställs periodens 
investeringsutgifter för respektive ansvarsområde inom Åmåls 
kommun. 
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Mål- och resultatarbete Mål- och resultatarbete är kommunens arbetssätt för styrning och 
ledning av ekonomi, mål och resultat samt kvalitet och innebär att 
planera och följa upp verksamheten samt främja 
verksamhetsutveckling. 

Målkonflikter Konflikt mellan mål kan allmänt sägas råda när målen är oförenliga, 
när man bara 
kan uppnå det ena målet på bekostnad av det andra. 

Måluppfyllelse Måluppfyllelsen analyseras och bedöms utifrån vilken typ målet 
tillhör, exempelvis resurser i verksamheten, utförda 
aktiviteter/prestationer eller resultat i form av effekter för den 
enskilde. 

Nämndernas reglementen Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. 

Processer En process kan beskrivas som en återkommande serie aktiviteter som 
främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat.  

Prognoser Prognoser för ekonomin visar en eventuell avvikelse (överskott eller 
underskott) mellan beräknat utfall och årsbudgeten. Beräknat utfall 
för driften utgörs av intäkter och kostnader och för investeringar 
investeringsutgifter.  

Rapport Agenda 2030 Rapport för uppföljning och analys av Agenda 2030 till 
kommunfullmäktige sammanställs gemensamt av strateger samt 
berörda förvaltningschefer och verksamhetseller enhetschefer. 

Resultat/effekter Beskriver förändringen hos den enskilde. Den enskilde har fått den 
hjälp och service som verksamheten syftar till. 

Resultaträkning Resultaträkningen visar intäkter och kostnader och ger som saldo 
periodens resultat (vinst eller förlust). 

Resursomvandlingskedja Resursomvandlingskedjan beskriver relationen mellan de förbrukade 
resurserna och det värde verksamheten har skapat. 

Synergieffekter Genom att samordna insatser inom olika globala mål kan positiva 
effekter förstärkas. 

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner följs upp och 
redovisas i verksamhetsberättelser. 

Verksamhetsplan Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för 
verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Årsredovisning Efter årets slut upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning. 
Bestämmelser om årsredovisning finns i lag om kommunal bokföring 
och redovisning. 

Ägardirektiv Ägardirektiv till de helägda bolagen fungerar som ett komplement till 
bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar 
och krav på bolaget i form av uppdrag, mål och inriktning för 
bolagsstyrelsen.  

 

 



 
 
Fel! Dokumentvariabel saknas. 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021‐10‐27 

 

 
 

 
Justerare  Utdragsbestyrkande 

     

 

KS AU § 117 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 ‐ 
Åmåls kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Minst en gång under budgetåret ska kommunen upprätta en delårsrapport för 
verksamheten och ekonomin. 

Delårsrapporten ska enligt kommunallagen överlämnas till fullmäktige och 
revisorer inom två månader efter delårsperiodens slut. Revisorerna ska bedöma 
huruvida resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har 
beslutat. 

Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2021, tertial 2.  

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari‐augusti 2020 uppgår till 
41,7 miljoner kronor (mnkr), att jämföra med 43,4 mnkr motsvarande period 
föregående år.  

Prognosen för år 2021, upprättad per den 31 augusti, pekar mot att kommunen 
kommer att redovisa ett negativt resultat om ‐2,4 mnkr. Jämfört med budget på 
2,6 mnkr är detta en avvikelse på ‐5,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 

‐ Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 18 oktober 2021 

‐ Delårsrapport tertial 2 2020 daterad 18 oktober 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________ 
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Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - Åmåls 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten och 
lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2021, tertial 2.  

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2020 uppgår till 
41,7 miljoner kronor (mnkr), att jämföra med 43,4 mnkr motsvarande period 
föregående år.  

Prognosen för år 2021, upprättad per den 31 augusti, pekar mot att kommunen 
kommer att redovisa ett negativt resultat om -2,4 mnkr. Jämfört med budget på 
2,6 mnkr är detta en avvikelse på -5,0 mnkr. 

Beskrivning av ärendet 
Minst en gång under budgetåret ska kommunen upprätta en delårsrapport för 
verksamheten och ekonomin. 

Delårsrapporten ska enligt kommunallagen överlämnas till fullmäktige och 
revisorer inom två månader efter delårsperiodens slut. Revisorerna ska bedöma 
huruvida resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har 
beslutat. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Förutom redovisning av kommunens och koncernens finansiella resultat och 
ställning, innehåller delårsrapporten, i enlighet med god ekonomisk hushållning, 
redogörelse över kommunens mål- och resultatstyrning med uppföljning av 
strategiska mål samt uppföljning av kommunens finansiella mål.  

Uppföljning av kommunstyrelsens och övriga nämnders inriktningsmål med 
nyckeltal presenteras i de till delårsrapporten bilagda verksamhetsberättelserna. 

Delårsrapporten har granskats under vecka 41. Kommunrevisionen kommer att 
till kommunfullmäktige överlämna den skriftliga bedömningen av delårsrapporten 
avseende tertial 2 2021. 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga extra kostnader. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiga har beslutat om sex finansiella mål. Fem mål uppfylls per 
den 31 augusti 2021: 

Finansiella mål  Måluppfyllelse  Kommentar 

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

  Beräknade kostnader för helåret överstiger 
beräknade intäkter för helåret. Målet på 
98,5 % beräknas inte att uppnås. 

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

  Beräknat resultat för helåret 2021 uppgår till 
‐2,4 mnkr, vilket inte motsvarar ett 
ekonomiskt resultat som ska inflationssäkras 
utifrån Riksbankens inflationsbedömning på 
2,4 %. 

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 finansieras med egna 
medel. 

4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 
mnkr 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 augusti 2021 
till 67 %. 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. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 18 oktober 2021 
- Delårsrapport tertial 2 2020 daterad 18 oktober 2021 
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Tillförordnad kommundirektör 
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Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksamheter. 

Den kommunala koncernen 
Kommunen (kommunala nämnder och kommunstyrelsen) ingår i en kommunal koncern tillsammans med de 
helägda dotterbolagen Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB) och Stadsnät i Åmål AB (SÅAB). Andra företag 
med ägarintresse framgår av not 11 i kapitlet Noter och tilläggsupplysningar. 

Sammanställda räkenskaper ska upprättas för den kommunala koncernen. I delårsrapporten innebär detta en 
sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar och 
balansräkningar. 

Vissa avsnitt i förvaltningsberättelsen ska också omfatta upplysningar om den kommunala koncernen. 

Organisation för den kommunala koncernen 
Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen som utser vilka politiker som ska sitta i olika nämnder 
och styrelser. Två av dessa nämnder är gemensamma med andra kommuner. Den ena är 
överförmyndarnämnden som består av ledamöter från kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och 
Årjäng. Den andra gemensamma nämnden är teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål. Till sin hjälp har 
politikerna anställda på olika förvaltningar. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
• Pandemin med virussjukdomen covid-19 som sprids i samhället har påverkat kommunens 

verksamheter. Kommunen har haft en viktig roll i arbetet för att minimera spridningen av covid-19 
samt medverkat för att koordinera och genomföra tester och vaccinationer. 

• Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i kommunen har antagits av 
kommunfullmäktige i augusti 2021. 

• Ny riktlinje för styrdokument har arbetats fram och ligger för politiskt antagande under hösten 2021. 
• Över 120 personer har en arbetsmarknadsanställning inom Utvecklingsjobb Åmål, kommunens 

satsning för ökad sysselsättning. 
• Vuxenutbildningen har tillsammans med Dalslandskommunerna samt Kunskapsförbundet Väst sökt 

och fått beviljat medel för ett Lärcentra där samarbetet med andra kommuner kan utvecklas. 
• Lärlingsutbildning har startat på Karlbergsgymnasiet. 
• Från den 1 april övertog Saga Bioförening Åmål driften av Sagabiografen. 
• Räddningstjänstens nya släckbil är levererad till Åmål och planeras att tas i drift under oktober 2021. 
• Arbetet med att ta fram lämplig mark för en eventuell etablering av kriminalvårdsanstalt i Åmål har 

pågått under året. 
• Kungsbergets förskola har avvecklats med anledning av färre barn. 
• Bygget av Nya Rösparksskolan har startat. 
• Vid Fengersfors förskola har projektering och ombyggnation av mottagningsköket genomförts under 

våren. 
• Bilpoolen samt yttre hemtjänst har under våren flyttat från Näsgatan till Industrigatan/Förrådsgatan. 
• Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har utarbetats och ska nu hanteras politiskt. 
• Under året har en omfattande utredning arbetats fram gällande en handlingsplan för 

centrumutveckling avseende infrastruktur/trafik, användning av platser/fastigheter samt estetisk 
utveckling och förbättring. 

• Under året har den grundläggande IT-miljön i Åmåls kommun moderniserats för att skapa bättre 
förutsättningar till digitalt samarbete.  

• I juni lanserades kommunens nya grafiska profil. Ett viktigt steg i fortsättningen av kommunens 
påbörjade varumärkesarbete är att visa upp vad som finns i kommunen på ett intressant och 
kvalitativt sätt.  

• Två nya grundvattenbrunnar har etablerats i Tösse och Ånimskog, i syfte att trygga vattentillgången 
som periodvis är mycket begränsad. 

• Den omfattande utredningen som genomförs avseende byggnationen av ett nytt vattenverk i Åmål 
befinner sig i en fas där flera processalternativ utvärderas. 

• Asfaltering har gjorts på cirka 14 400 m² körbanor och 8 400 m² gång- och cykelbanor/trottoarer. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Med utgångspunkt från Åmåls kommuns vision, Sveriges mest gästvänliga stad, har kommunfullmäktige 
beslutat om fyra strategiska utvecklingsområden och fyra strategiska mål. 

Strategiska utvecklingsområden och strategiska mål ska vara vägledande vid fastställande av 
kommunstyrelsens, de helägda bolagens och nämndernas inriktningsmål.  

Av kommunfullmäktige fastställda styrdokument som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall specifika 
områden för nämnder och förvaltningar ska alltid beaktas. 

Kommunens styrning av ekonomi och mål ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet samt ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och 
effekter. 

Planering 
Utifrån strategiska mål och planeringsförutsättningar fastställs årligen politiska inriktningsmål i 
kommunstyrelsen, nämnder och bolag. Det innebär att: 

• Respektive styrelse/nämnd och förvaltning utformar verksamhetsplan med inriktningsmål och 
budgetförslag baserade på direktiv som lämnats tidigare. 

• Styrelsens och nämndernas budgetförslag behandlas av budgetutskottet. 
• Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommande år. Den politiska beställningen lämnas till 

förvaltningarna. 



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 5(73) 

Förvaltningarna planerar därefter hur verksamheten ska arbeta för att genomföra den politiska beställningen 
utifrån krav på god ekonomisk hushållning. 

Ansvarig chef genomför dialog med medarbetarna för att skapa förståelse för fastställda mål och planera 
aktiviteter i verksamheten.  

Uppföljning 
Uppföljningar löpande under året - ekonomisk prognos 
Verksamheterna prognostiserar löpande under året eventuell avvikelse mellan beräknat utfall och årsbudget. 
Prognoser som upprättas efter den 30 april samt den 31 augusti lämnas till kommunfullmäktige. 

Ekonomisk redovisning/bokslut 
Den ekonomiska redovisningen sammanställs i bokslut efter augusti månad (tertial 2) samt för helåret. 
Boksluten visar kommunens ekonomiska resultat och ställning. 

• Resultaträkningens sammanställning över intäkter och kostnader ger som saldo periodens/årets 
resultat (vinst eller förlust).  

• I balansräkningen redovisas kommunens tillgångar och skulder på bokslutsdagen. 

Intäkter och kostnader för kommunstyrelsen och nämnderna presenteras i kapitlet Driftredovisning.  

I kapitlet Investeringsredovisningen jämförs investeringsbudgeten med de redovisade investeringsutgifterna 
för perioden/året. 

Verksamhetsberättelser 
Verksamhetsplaner för kommunstyrelsen och nämnderna följs upp och Verksamhetsberättelser upprättas 
efter augusti månad (tertial 2) samt för helåret. Detta sker i två steg. 

1. Uppföljning av mål- och resultatarbetet sker genom att verksamheterna redovisar och följer upp 
genomförda aktiviteter och valda nyckeltal. 

2. Förvaltningarna redovisar måluppfyllelsen av inriktningsmål och nyckeltal genom att analysera 
uppföljningen av verksamheternas aktiviteter och nyckeltal. 

Delårsrapport 
Minst en gång under räkenskapsåret ska kommunstyrelsen upprätta en delårsrapport för verksamheten och 
ekonomin från räkenskapsårets början. I Åmåls kommun sker detta efter augusti månad (tertial 2). 
Delårsrapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Revisorerna ska bedöma om 
resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål som kommunfullmäktige beslutat. 

Rapport för uppföljning och analys av Åmåls kommuns arbete med globala målen i 
Agenda 2030 
Rapporten upprättas efter årets slut och utgör ett underlag för omvärldsanalysen som inleder budgetarbetet 
inför kommande år. Rapporten beslutas därefter av kommunfullmäktige. 

Årsredovisning 
Efter årets slut upprättas en årsredovisning. Denna ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och 
kommunens ekonomiska ställning. Ett sammanfattande resultat för Agenda 2030 presenteras i 
årsredovisningen. Årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Revisorerna 
ska bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som kommunfullmäktige beslutat. 

Resultat och måluppfyllelse 
Resultat från uppföljning av verksamhetsmål och finansiella mål redovisas i kapitlet God ekonomisk 
hushållning och ekonomisk ställning. 

Beräknad ekonomisk prognos 
Efter augusti månad beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till -2,4 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med 
budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -5,0 mnkr. 

• Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om -5,7 mnkr jämfört med budget. 

• Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om -4,5 mnkr. 
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• Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott om -8,8 mnkr. 

• Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott om +1,0 mnkr. 

• Övriga nämnder prognostiserar efter augusti månad inga avvikelser mot budget. 

• Överskott för skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning har beräknats till +13,0 mnkr 

Kommunstyrelseförvaltningens negativa avvikelse hänförs till största del till en kundförlust om -2,7 mnkr för 
de hyresgästanpassningar som gjordes av Åmåls kommunfastigheter i samband med uthyrning av fastigheten 
Vågen1 och till en oförutsedd ackumulerad licensskuld om -2,3 mnkr som uppdagades i samband med 
licensrevision.  

Främsta orsakerna till underskottet inom barn-och utbildningsnämnden är minskade försäljningsintäkter för 
sålda gymnasieplatser, högre personalkostnader än budgeterat på verksamhet gymnasium, ökade kostnader 
för tilläggsbelopp inom verksamhet grundskola samt ökade kostnader för elever i fristående skolor. 

Avvikelsen inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden återfinns främst under ekonomiskt bistånd där det 
prognostiseras ett underskott mot budget om -8,5 mnkr. 

I sin helårsprognos efter augusti redovisar finansförvaltningen en avvikelse mot budget om +14,0 mnkr. Den 
positiva avvikelsen avser främst skatteintäkter där den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) visar ett överskott jämfört med budget om +16,0 mnkr. Dock prognostiseras 
den statliga utjämningen bli sämre än budget med -3,0 mnkr. En förklaring till att den statliga utjämningen 
beräknas blir sämre än budget återfinns i att kommunen har minskat i befolkning mer än vad som 
beräknades i budgetarbetet inför året. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både 
verksamhet och ekonomi. 

Resultatet från uppföljning av verksamhetsmål och finansiella mål redovisas nedan. Syftet är att bedöma om 
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt utifrån 
kommunala och statliga samt regionala mål. 

Verksamhetsmål 
Nedan presenteras uppföljning av kommunens övergripande strategiska mål. Uppföljning av 
kommunstyrelsens, nämndernas och de helägda dotterbolagens inriktningsmål kan visa om målet är på väg 
att uppfyllas samt om målen har bidragit till lärande och utveckling i verksamheterna. 

För att visualisera graden av måluppfyllelse används färger. Grön färg betyder att målet i stort är uppnått, gul 
färg betyder att målet delvis är uppnått och röd färg signalerar om att det finns risk att målet inte uppnås och 
att ytterligare åtgärder måste vidtas. 

Uppföljning av inriktningsmål med nyckeltal presenteras i bilagda verksamhetsberättelser för 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

Strategiskt utvecklingsområde:  
Lärande och utveckling 

Strategiskt mål 

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

 
Kommunens nämnder och styrelse har följt upp sina inriktningsmål, rapporterat om viktiga aktiviteter som har 
genomförts och redogjort för nyckeltal som man följer. Att mäta och utvärdera om målen har uppnåtts skapar 
reflektioner vilka bidrar positivt till lärande och utveckling i verksamheterna. 
 
Det strategiska målet I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet bedöms delvis uppnått. 
Utvecklingen går i avsedd riktning. 

 

Inriktningsmål 

Ge förutsättningar för och erbjuda ett brett bildningsutbud i Åmåls kommun. 
(Kommunstyrelsen) 



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 7(73) 

Inriktningsmål 

 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt då nyckeltalen ligger högre än riket. Aktiviteter som bidrar till bättre 
måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas verksamheter inom kulturskolan, biblioteket med bokbuss och 
informationskontoret för Europa Direkt Fyrbodal. 

 

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. 
(Bygg- och miljönämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Genom samverkan har verksamheten utvecklats positivt och främjat 
fortbildning internt. 

Förskola - alla barn ska utveckla de fem förmågorna så långt det är möjligt; analysförmåga, kommunikativ 
förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga. 
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Flera nyckeltal ligger högre än riket, men barn- och utbildningsnämnden 
har som mål att alla barn ska nå de fem förmågorna så långt det är möjligt innan de börjar förskoleklass. Målet är 
ständigt i behov av nya arbetssätt, metoder, nya hjälpmedel och kunskap om barns utveckling och deras behov utifrån 
sina individuella förutsättningar, liksom barngruppens behov och förutsättningar är detta ett mål som aldrig ska eller 
kan helt och fullt uppnås.  

Förskola - alla barn ska känna sig trygga, få ett lustfyllt lärande och uppleva att de trivs och har roligt i 
förskolan. 
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Enkäten kring trygghet i förskola visar ett gott resultat, men barn- och 
utbildningsnämnden har som mål att alla barn ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför trivsel, trygghet 
och studiero är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen. 

Grundskola - alla elever ska nå kunskapsmålen för respektive stadium och nå behörighet till gymnasiestudier 
vid ett nationellt program. 
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Nyckeltal som verksamheten följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Barn- och utbildningsnämnden har som mål att alla elever ska uppnå kunskapskraven i samtliga 
ämnen och ha behörighet att söka önskat gymnasieprogram. 
 
Åmåls kommun och den kommunala skolan sticker ut med tre av fem skolenheter som är särskilt utsatta, att jämföra 
med skolor i Rinkeby, Södertälje och Rosengård, utifrån socioekonomiska faktorer och vårdnadshavarnas 
utbildningsnivå. Åmåls kommun arbetar intensivt med kompensatoriska insatser för elever på kommunens skolor. Det 
är ny kunskap och erfarenhet som krävs hos såväl rektorer som personal för att möta dessa behov. 

Grundskola - alla elever ska känna sig trygga i skolan och uppleva att de får den stöd och hjälp de behöver i 
sina studier. 
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Nyckeltal som verksamheten följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska känna sig trygga i 
respektive verksamhet varför trivsel, trygghet och studiero är ett utvecklingsområde inom det systematiska 
kvalitetsarbetet utifrån skollagen. 

Gymnasieskola - alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt vara anställningsbara i direkt anslutning till 
avslutade gymnasiestudier. 
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Flera nyckeltal ligger högre än riket, men barn- och utbildningsnämnden 
har som mål att alla elever ska nå gymnasieexamen efter tre år alt vara anställningsbara vid avslutade studier. 
 
Gymnasieskolans utmaning är att fånga upp elever som av olika anledningar inte studerar eller är i arbete genom 
kommunernas aktivitetsansvar (KAA) samt de elever som studerar vid annan gymnasieskola och som inte uppnår 
kompletta resultat i förhållande till gymnasiemålen. 

Gymnasieskola - alla elever ska känna sig trygga på Karlberg och uppleva att de får det stöd och den hjälp de 
behöver i sina studier. 
(Barn- och utbildningsnämnden) 
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Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Nyckeltalen ligger högre än riket, men barn- och utbildningsnämnden 
har som mål att alla barn/elever ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför trivsel, trygghet och studiero är 
ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen. 

Att ge förutsättningar för arbete och försörjning genom utbildningsinsatser för den enskilde, anpassade efter 
den lokala, regionala och nationella arbetsmarknadens rekryteringsbehov. 
(Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas att 
vuxenutbildningen erbjuder flera sätt att studera utifrån elevens förutsättningar. Dessutom sker samverkan ned 
Arbetsförmedlingen för att skanna av den lokala arbetsmarknadens rekryteringsbehov.  

För att huvudmännens rätt ska kunna tillvaratas ska överförmyndarnämnden samverka med olika aktörer i 
samhället för att ska skapa trygghet och välfärd samt sprida information om nämndens verksamhet och 
ansvarsområden. 
(Överförmyndarnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Samverkan sker med både socialtjänster och den ideella sektorn i berörda kommuner. På grund 
av covid-19 har digitala träffar hållits. Informationsgivning har även skett genom brev. 

Rättssäkerheten för huvudmännen ska öka genom att rätt utbildningsinsatser ges till personalen. 
(Överförmyndarnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Utifrån den rådande situationen med covid-19 har medarbetarna endast 
deltagit vid digitala utbildningsinsatser under året. När situationen återgår till normalläge är det viktigt att personalen 
får möjligheter att delta även vid fysiska utbildningstillfällen för att öka sin kompetens och sina färdigheter. 

Strategiskt utvecklingsområde:  
Livslång trygghet 

Strategiskt mål 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

 
Kommunens nämnder och styrelse har följt upp sina inriktningsmål, rapporterat om viktiga aktiviteter som har 
genomförts och redogjort för nyckeltal som man följer. Att mäta och utvärdera om målen har uppnåtts skapar 
reflektioner vilka bidrar positivt till lärande och utveckling i verksamheterna. 
 
Det strategiska målet I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden bedöms delvis uppnått. 
Utvecklingen går i avsedd riktning. 

 

Inriktningsmål 

Öka invånarnas trygghet, tillit, delaktighet och jämlikhet i levnadsförhållanden. 
(Kommunstyrelsen) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas  

• måltidsutveckling med stöd av brukarundersökningar och måltidsråd 
• anpassning och utveckling av tillgänglig webb     
• projektering och utredning av ny lokalisering för kommunarkiv 
• arbete med att följa upp de globala målen i Agenda 2030 
• sträva efter god inköpstrohet, det vill säga att kommunens inköp som är möjliga att upphandla ska göras via 

avtalsleverantörer 
• upphandling av elleverantör i syfte att köpa el som produceras av förnybara energikällor. 
• digitalisering av kommunens service och tjänster i syfte att underlätta för medborgare och företag.  
 

Bygg- och miljönämnden ska bedriva en rättssäker verksamhet med målet att nå social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet. 
(Bygg- och miljönämnden) 
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Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Genom uppdaterade rutiner, instruktioner och mallar ökar rättssäkerheten. I 
syfte att öka servicen till kommuninvånare och företag utvecklas digitala tjänster. Från och med år 2021 beräknas 
självfinansieringsgraden inom hälsoskyddsområdet öka i och med att fast årlig avgift införts för anmälningspliktiga 
verksamheter.   

Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2022. 
VA-verksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndmål år 2021. VA-verksamheten har dock levererat 
god måluppfyllelse historiskt. Detta kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att 
förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. Beviljad ramförstärkning, 4 till 5 
miljoner kronor, avses fortsatt användas för att nå ökad utbytestakt, färre antal driftstörningar, vilket bidrar till ökad 
kundnöjdhet. Ökad investeringssatsning för ledningsombyggnad innebär även minskade tillskottsvattenvolymer och 
relaterade risker för bräddning i ledningsnät och vid verk samt minskad risk för översvämningar och avvikelser på 
vattenkvaliteten. 

Öka nöjdheten med hämtning av hushållsavfall kommande treårsperiod. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2022. 
Renhållningsverksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndmål år 2021. Verksamheten har dock 
levererat god måluppfyllelse historiskt. Vid senaste enkättillfället placerar sig Åmål bland de tio bästa kommunerna 
med sin höga nöjdhet. Detta, kombinerat med faktumet att inga oförutsedda händelser ägt rum under året, gör att 
förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. 
 
Från den 1 juli 2021 har Åmål och Säffle insamling av hushållsavfall i egen regi i båda kommunerna. Genom en 
gemensam och större driftorganisation för kommunernas geografiska områden minskas risken för driftstörningar som 
kan påverka kunden. En gemensam driftorganisation ger även möjlighet till ökad flexibilitet och ökad tydlighet mot 
kund i det kommande arbetet med att ställa om insamlingssystemet till insamling av matavfall. 

År 2022 ska mängden kärl- och säckavfall ha minskat med 25 %, jämfört med 2015 års nivå. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som inte uppfyllt. År 2022 ska avfallsmängden ha minskats med 25 % jämfört med år 2015. 

Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Vid undersökning "Kritik på Teknik" år 2019 uppfyllde inte 
verksamheten för gator och gång och cykelbanor sina mål om gatornas standard och vinterväghållning till fullo. Åmål 
ligger dock ganska nära rikets medel. Vad gäller Rent och snyggt på gator i centrum överstiger resultatet rikets medel. 
Målen inriktar sig ungefär på rikets medel oavsett kommunstorlek. Förvaltningens bedömning är att investeringar i 
beläggning (asfalt) samt snöröjningsinsatser är av störst betydelse för invånarnas upplevelse av gator samt gång- och 
cykelbanor. 

Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Undersökning "Kritik på Teknik" genomförs vart tredje år och nästa 
tillfälle blir år 2022. Gatuenheten uppfyllde år 2019 i princip mål för standard på gång- och cykelvägar samt ligger över 
målet för andelen som går till skola/arbete nästan varje dag. 

Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens rekommendationer, 0,7 % för vatten, 0,6 % för 
spill. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Sammanfattningsvis innebär årets beräknade utbytestakt ett bättre utfall 
jämfört med år 2020. 0,7 % eller 139 år (jämfört med 344 år 2020) för renvattenledningar och 0,5 % eller 192 år 
(jämfört med 299 år 2020) för spillvattenledningar uppnås. Svenskt vattens rekommenderade lägsta omläggningstakt 
på 0,7 % för vatten uppfylls. Rekommenderad omläggningstakt på 0,6 % för spill uppfylls ej. Omläggningstakten 
uppnår inte aktuella avskrivningstider på 70 år. 

För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan 
anmärkning enligt Livsmedelsverkets krav. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. I Åmål, Tösse och Fengersfors har inga avvikelser noterats ännu för 
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2021. I Edsleskog har ett avvikande prov bedömts som ”tjänligt med anmärkning” på grund av förhöjd förekomst av 
indikatorparametern 3d-bakterier. Aktuell avvikelse är under utredning. I Ånimskog har dock ett antal prover 
bedömts som ”tjänligt med anmärkning” på grund av förhöjd förekomst av indikatorparametrarna 3d- och 7d-
bakterier. I Tösse förväntas tidigare noterat överskridande av Radon, Alfaaktivitet, individuella radionuklider och 
indikativ dos kvarstå (har inte analyserats ännu 2021). 

Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en enklare vardag för kommuninvånarna genom ökad 
digitalisering. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Antal inkomna ansökningar för bidrag till enskilda vägar via e-tjänst har 
ökat. De tre e-tjänsterna som infördes år 2020 (anmälan om uppehåll, autogiro samt beställning av röd sopsäck) ökar 
något. I slutet av september kommer ett verktyg för digital kundservice att lanseras. Det är en digital mötesplats där 
kunder och kommuninvånare ska kunna få svar på de vanligaste frågorna.  

Avloppsvattnet ska renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets uppsatta reningskraven uppfylls. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Förvaltningen planerar att anlägga nytt avloppsreningsverk i 
Fengersfors och Ånimskog, genomföra en systematiskt felkopplingutredning av privatfastigheter, bygga ut 
bräddvattenmätning med ny teknik samt driftsätta program för underhållsspolning av spillvattennätet. 

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. Förhållningssättet ska främja den 
enskildes delaktighet, trygghet och självständighet. 
(Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas arbete 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i samverkan. Pandemin har dock avsevärt försvårat teamarbetet i 
verksamheterna. 

Verksamheten ska tidigt identifiera individer, familjer i risksituationer och särskilt bör våld i nära relationer, 
psykisk ohälsa och missbruk prioriteras. Förvaltningen ska tidigt reagera, agera och samverka. 
(Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas arbete för 
att få vetskap och kunskap om barnens upplevelser vid utredning och uppföljning samt öka barns och ungdomars 
brukarmedverkan och delaktighet. 

För att tillförsäkra trygghet och säkerhet för huvudmän och myndlingar ska överförmyndarverksamheten 
kännetecknas av hög kvalitet. 
(Överförmyndarnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som inte uppnått. Överförmyndarnämnden har inte klarat målet att utreda alla inkomna 
ärenden gällande anmälningar om behov av god man /förvaltare inom tidsramarna. Handläggningstiderna påverkas 
bland annat av om     

• ansökan/anmälan är komplett både vad gäller handlingar och att dessa ska vara korrekt ifyllda. 

• ärendet är av komplex karaktär, vilket medför en djupare utredning och bedömning från handläggarens sida. 

• det är svårt att rekrytera en lämplig ställföreträdare, vilket det oftast är i komplexa ärenden.  

Rättssäkerheten för huvudmän ska öka genom ett värdigt och respektfullt bemötande. Huvudmän ska ha 
inflytande och vara delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem. 
(Överförmyndarnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som 
exempel kan nämnas fortsatt prioriterat arbete med att systematiskt förbättra utredningsverksamheten i syfte att 
alltid utgå från den enskildes individuella behov och förutsättningar. Arbetet med att förbättra verksamheten pågår 
ständigt. 

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

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som 
exempel kan nämnas att barnperspektivet är i fokus och uppföljning sker i internkontrollplanen. 
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Antalet fastigheter med direktverkande el som huvudsaklig uppvärmning ska minskas med 10 %. 
(Åmåls Kommunfastigheter AB) 

 
Inriktningsmålet har uppnåtts. Bolaget har under första halvåret 2021 konverterat en fastighet från direktverkande el 
till fjärrvärme. Konvertering till värmepump på en annan fastighet pågår och kommer att vara klar under året. 

Vid utbyte av befintliga bilar ska företrädesvis elbilar köpas in 
(Åmåls Kommunfastigheter AB) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Två elbilar kommer att beställas under året, för leverans under år 2022. 
I bolaget finns för närvarande totalt sex miljöbilar. 

Minska antalet kemikalier med 50 %. 
(Åmåls Kommunfastigheter AB) 

 
Inriktningsmålet har uppnåtts. Antal kemikalier har minskats med 50 %. Bolaget genomför årligen bevakning av 
antalet kemikalier för att ligga på en rimlig nivå. 

Miljömål, utbyte av befintlig företagsbil till miljöbil. 
(Stadsnät i Åmål AB) 

 
Inriktningsmålet bedöms som inte uppnått. Bolagets styrelse kommer under hösten fatta beslut om inköp av en 
miljöbil, som kommer att levereras under år 2022. 

Strategiskt utvecklingsområde:  
Företagsamhet och kreativitet 

Strategiskt mål 

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

 
Kommunens nämnder och styrelse har följt upp sina inriktningsmål, rapporterat om viktiga aktiviteter som har 
genomförts och redogjort för nyckeltal som man följer. Att mäta och utvärdera om målen har uppnåtts skapar 
reflektioner vilka bidrar positivt till lärande och utveckling i verksamheterna. 
 
Det strategiska målet Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa 
goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer bedöms delvis uppnått. Utvecklingen går i avsedd riktning. 

 

Inriktningsmål 

Ge bättre möjligheter för medborgare och företag att kunna verka och utvecklas för att skapa tillväxt och ett 
hållbart samhälle. 
(Kommunstyrelsen) 

 
Inriktningsmålet bedöms som inte uppfyllt framförallt då två viktiga nyckeltal redovisar dåligt resultat: 

• Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) 
• Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 

Kommunen arbetar förvaltningsövergripande i en handlingsplan med både kort- och långsiktiga åtgärder för att bryta 
strukturarbetslösheten och skapa en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 

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

 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Arbetet genomsyras av kundperspektivet där professionellt bemötande är 
grunden. Bygglov hanteras skyndsamt i enlighet med plan- och bygglagen. 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med ett gott och nära ledarskap i god arbetsmiljö samt 
vara en attraktiv arbetsgivare för att säkra en framtida personalförsörjning. 
(Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas att genom 
dialog, återkoppling och tillitsbaserat ledarskap skapa förutsättning för aktiva medarbetare och arbetsglädje. Det 
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pågår arbete med att sätta struktur för framtida schemaläggning inom utveckling av heltid som norm. 
Sjukskrivningstalen har ökat i samband med pandemin. 

Att med effektiva arbetsmarknadspolitiska insatser få fler personer med ekonomiskt bistånd att nå egen 
försörjning med fokus på ungdomar som står utanför arbete och studier samt personer med bristande 
språkkunskaper. 
(Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas 
arbetsmarknadspolitiska insatser med målet att individer med ekonomiskt bistånd ska utvecklas och i allt större 
utsträckning komma i egen försörjning. Förändrade rutiner, arbetssätt och samarbete med näringslivet ska öka 
möjligheten till arbete för alla. 

Digitalisering och välfärdsteknik ska alltid vara ett alternativ till ändamålsenlig lösning för att stärka 
självständighet och delaktighet för den enskilde samt kunna frigöra resurser för att möta framtida behov. 
(Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas att det 
digitala perspektivet ska genomsyra verksamheten och digitala lösningar ska alltid vara förstahandsvalet vid all 
verksamhetsutveckling. Digitaliseringsinsatser ska värderas utifrån nyttor som skapas för medborgare, verksamheter 
och samhälle. Genom digitala lösningar ska det bli möjligt för kommuninvånarna att ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Strategiskt utvecklingsområde:  
Kultur och rekreation 

Strategiskt mål 

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

 
Kommunens nämnder och styrelse har följt upp sina inriktningsmål, rapporterat om viktiga aktiviteter som har 
genomförts och redogjort för nyckeltal som man följer. Att mäta och utvärdera om målen har uppnåtts skapar 
reflektioner vilka bidrar positivt till lärande och utveckling i verksamheterna. 
 
Det strategiska målet Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus bedöms delvis uppnått. 
Utvecklingen går i avsedd riktning. 

 

Inriktningsmål 

Bidra till attraktiva och hållbara värden i kultur, stadsmiljö samt natur- och vattenmiljöer. 
(Kommunstyrelsen) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Flera aktiviteter pågår enligt plan eller har anpassats till rådande 
restriktioner avseende pandemin. Som exempel kan nämnas        

• Ängebytjärnet som kommunen sköter om och kontinuerligt sätter ut ädelfisk i 
• en naturbruksplan som har tagits fram för naturreservatet Stora Lilla Bräcke. 
• bekämpning av invasiva arter som jätteloka och jättebalsamin. 
•  arbete för att öka delaktigheten inom kulturverksamheten. 

Handlingsplan för hantering av konst och konstföremål kommer att upprättas inom ramen för en kommunal 
konstpolicy.     

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

 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. I sitt dagliga arbete bidrar verksamheten till att värna om mark-, vatten- och 
luftkvalitet samt människors hälsa. Dessa aspekter beaktas alltid när ett ärende handläggs inom enheten. Stor vikt 
läggs på att värna naturens resurser, exempelvis vatten. Noterade brister vid livsmedelskontroll och tips/klagomål om 
brister inom både livsmedel-, miljö- och hälsoområdet följs alltid upp för att värna om människors hälsa och miljön. 

Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjande verksamhet. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter har haft en annan 
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Inriktningsmål 

karaktär jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Fokus har ändrats något för att bevara en aktiv livsstil och 
någorlunda meningsfull vardag, med mer uppmärksamhet på badplatser samt spår och leder där det har varit möjligt 
att vara. 

Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt friluftsområden ska upplevas som tillgängliga 
och attraktiva. 
(Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål) 

 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Efter åtta månader kan konstateras att besökare till utomhus- och 
friluftsanläggningar har ökat. Verksamheten har fokuserat mycket på att säkerställa gott löpande underhåll av 
anläggningar och markområden. Med redovisade aktiviteter säkerställs kvaliteten och nuvarande anläggningar kan 
bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott. 

Finansiella mål 
Finansiella mål Måluppfyllelse Kommentar 

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

 Beräknade kostnader för helåret överstiger 
beräknade intäkter för helåret. Målet på 98,5 % 
beräknas inte att uppnås. 

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

 Beräknat resultat för helåret 2021 uppgår till -2,4 
mnkr, vilket inte motsvarar ett ekonomiskt resultat 
som ska inflationssäkras utifrån Riksbankens 
inflationsbedömning på 2,4 %. 

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 finansieras med egna medel. 

4. Låneskulden bör amorteras med minst 
1 mnkr 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 augusti 2021 till 
67 %. 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. 

Resultat och ekonomisk ställning 

Finansiell analys 

Koncernen 
I den sammanställda redovisningen för koncernen Åmåls kommun ingår de helägda dotterbolagen Åmåls 
Kommunfastigheter AB samt Stadsnät i Åmål AB. 

Balansomslutningen i koncernen ökar från årsskiftet med 82,7 miljoner kronor (mnkr) och uppgår till 
1 264,0 mnkr per den 31 augusti 2021. 

 



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 14(73) 

Större delen, 62%, av tillgångarna återfinns inom bolagen, samtidigt återfinns koncernens långfristiga 
skulder också inom bolagen. 

Under årets åtta första månader har koncernens skulder ökat med 25,5 mnkr. De kortfristiga skulderna 
minskar med -15,2. Minskningen sker i huvudsak inom kommunen. De långfristiga skulderna ökar med 40,7 
mnkr där ökningen hänger samman med den pågående byggnationen av ny skola. De långsiktiga skulderna 
återfinns i bolagen medan kommunen inte har några lån i banker eller låneinstitut, utan endast kortfristiga 
skulder. 

Koncernens soliditet landar på 33,1 % vilket är en förstärkning sedan årsskiftet från 30,6 %. 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. 

Kommunen 
Balansomslutningen i kommunen ökar från årsskiftet med 6,8 mnkr och uppgår till 479,8 mnkr per den  
31 augusti 2021. 

 

Tillgångarna delas upp i anläggnings- och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångarna ökar med 3,0 mnkr 
till 306,4 mnkr medan omsättningstillgångarna ökar med 3,8 mnkr till 173,4 mnkr. 

Ökningen av anläggningstillgångarna förklaras med att det under året investerats till ett värde om 15,5 mnkr 
medan avskrivningar uppgår till 13,7 mnkr samt att andelskapitalet i Kommuninvest har ökat med 1,2 mnkr 
till 9,1 mnkr. 

Av de investeringar som hittills i år är påbörjade eller genomförda återfinns inom kommunstyrelsen en 
släckbil (5,9 mnkr) som har tagits i drift under året och investeringar inom IT avseende systemplattformar 
(0,5 mnkr). 

Inom barn- och utbildningsnämnden har bland annat 0,5 mnkr använts till utbyte av smarta skärmar. 

Beläggningsarbeten, investeringar i vatten- och avloppshanteringens byte av ledningsnät tillsammans med 
renovering av Fengersfors vattentorn är hittills de större investeringarna inom teknik- och fritidsnämnden. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har under året investerat i välfärdsteknik. 

Omsättningstillgångarna ökar under året med 3,8 mnkr till 173,4 mnkr där kassa och bank minskar med  
-24,0 mnkr medan fordringarna har ökar med 27,8 mnkr. Fordringarna, som till största delen består av 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, ökade även i förra årets delårsbokslut, för att sedan minska till 
årsbokslutet. Fordringar på staten uppgår per den 31 augusti 2021 till 27,7 mnkr. Vid samma tidpunkt år 
2020 uppgick de till 25,0 mnkr. 

Kommunens kortfristiga skulder har under årets första åtta månader minskat med 34,9 mnkr och uppgår 
per den 31 augusti 2021 till 137,8 mnkr. De kortfristiga skulderna, som till stor del består i upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter, minskade även i fjolårets delårsbokslut gällande de upplupna 
kostnaderna och förutbetalda intäkterna för att sedan öka till årsbokslutet. 

Kommunen har inga lån i banker eller låneinstitut utan endast kortfristiga skulder. 

Det egna kapitalet förändras med resultatet och ökar med 41,7 mnkr och uppgår på balansdagen till 323,4 
mnkr. Kommunens soliditet, det egna kapitalets andel av balansomslutningen, stärks och uppgår per den 31 
augusti 2021 till 67 % 

För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både 
ekonomi och verksamhet. Ett av de finansiella målen är att soliditeten ska lägst uppgå till 50 %. 
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Pensionsförpliktelsen uppgår per den 31 augusti 2021 till 267,3 mnkr. 

I den prognos som Livförsäkringsbolaget Skandia lämnar för Åmåls kommun, beräknas förpliktelsen minska 
och prognostiseras att per den 31 december 2025 uppgå till 223 mnkr (inklusive särskild löneskatt): 

Per den 31 december Pensionsförpliktelsen i ansvarsförbindelser, mnkr 

2016 305 

2017 290 

2018 287 

2019 274 

2020 265 

2021, delår 267 

2021 262 

2022 251 

2023 242 

2024 233 

2025 223 

Om pensionsförpliktelsen som ligger utanför balansräkningen (som en ansvarsförbindelse) inräknas, uppgår 
soliditeten till 11,7 % (jämfört med vid motsvarande tid ifjol 8,6 %). Beräkningen är gjord genom att eget 
kapital minskas med ansvarsförbindelsen och jämförs med totala tillgångar. 

Resultatanalys 

Koncernen 
I de sammanställda räkenskaperna för Åmåls kommun ingår de helägda dotterbolagen Åmåls 
Kommunfastigheter AB (ÅKAB) samt Stadsnät i Åmål AB (SÅAB). 

Resultatet i delårsbokslutet för Åmåls kommuns koncern uppgår till 57,2 mnkr, varav Åmåls kommun bidrar 
med 41,7 mnkr. Koncernens resultat vid samma tidpunkt år 2020 var 56,6 mnkr. 

De helägda bolagen Åmåls Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB redovisar tillsammans ett resultat 
på 15,5 mnkr efter elimineringar av koncerninterna mellanhavanden. Vid samma tidpunkt ifjol var bolagens 
resultat 13,2 mnkr. 

Kommunen 
Prognosen för år 2021, beräknad efter augusti månad, pekar mot att kommunen kommer att redovisa ett 
negativt resultat om -2,4 mnkr. Jämfört med budget på 2,6 mnkr är det en avvikelse på -5,0 mnkr. Prognosen 
redovisas mer i detalj i kapitlet Beräknad ekonomisk prognos. 

Det ekonomiska resultatet för Åmåls kommun under perioden januari-augusti 2021 uppgår till 41,7 mnkr, att 
jämföra med 43,4 mnkr för motsvarande period föregående år. 

De verksamhetsanknutna intäkterna, som till största del består av avgifter från barnomsorg och äldreomsorg, 
lokalhyror, riktade bidrag från staten samt interkommunala ersättningar uppgår för perioden januari-augusti 
2021 till 183,9 mnkr vilket är en ökning från föregående år med 19,5 mnkr. De riktade bidragen inom 
äldreomsorgen (12,2 mnkr) är en stor del av ökningen. De för perioden verksamhetsanknutna intäkterna 
finansierar därmed 25,3 % av verksamhetens kostnader vilket jämfört med de senaste åren ger en något 
högre finansieringsgrad (att jämföra med 22,9 % i snitt för åren 2018–2020). 

Verksamhetens kostnader och avskrivningar uppgår till 728,1 mnkr och har under perioden januari-augusti 
2021 ökat med 23,8 mnkr jämfört med motsvarade period 2020. Kostnaderna består till 67,1 % av 
personalkostnader vilka för perioden uppgår till 488,9 mnkr. Personalkostnaderna ökar mellan åren med 
16,9 mnkr vilket motsvarar 3,6 % och sett till de senaste tre åren är detta den högsta ökningen mellan åren. 



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 16(73) 

 

En del av personalkostnadsökningen kan förklaras med utvecklingsjobb Åmål som startades upp under år 
2020. Utvecklingsjobben står för 8,5 mnkr av ökningen. 

Om utvecklingsjobben neutraliseras är personalkostnadsutvecklingen för delåret 2020 negativ (-0,6 %) och 
för delåret 2021 endast 1,8 %. Samtidigt som kommunen har haft kostnader för utvecklingsjobb Åmål har 
kommunen även haft bidrag från staten, vilka per den sista augusti var på samma nivå år 2021 som år 2020. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår i delårsbokslutet till 544,2 mnkr och har ökat med 4,3 mnkr jämfört 
med delårsbokslutet 2020, vilket motsvarar 0,8 %. Sett till åren 2017–2019 är de senaste årens ökning 
modest. 

 

Den låga nettokostnadsutvecklingen hänger ihop med ökade verksamhetsintäkter via riktade bidrag och en 
modest personalkostnadsutveckling. 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämningsbidrag uppgår till 584,6 mnkr för perioden januari-
augusti 2021 och har ökat med 2,6 mnkr om man jämför med motsvarande period år 2020. Ökningen 
motsvarar 0,4 %. 

Beslutad utdelning på 10,0 mnkr från de helägda dotterbolagen har inte redovisats som intäkt i kommunens 
delårsbokslut. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommunens resultat efter justeringar måste överstiga noll. 
Detta är en lägsta nivå för det finansiella resultatet. På längre sikt anses inte ett nollresultat vara 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: 
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1. Resultat enligt resultaträkningen. 
2. Resultat efter balanskravsjusteringar. 
3. Balanskravsresultat. 

I nedanstående balanskravsutredning redovisas även avsatta respektive ianspråktagna medel för särskilda 
ändamål. 

Balanskravsresultat, miljoner kronor (mnkr) 

2021,  

beräknat 
resultat 

2020 2019 2018 

Årets beräknade resultat -2,4 11,7 1,3 -2,2 

1. realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning. 

 -0,2 -0,9 -1,7 

2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i 
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning. 

    

3. orealiserade vinster förluster i värdepapper     

4. återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Resultat efter balanskravsjusteringar -2,4 11,5 0,4 -3,9 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat -2,4 11,5 0,4 -3,9 

Särskilda ändamål:     

Avsatta medel för flyktingverksamhet     

Ianspråktagna medel för flyktingverksamhet 2,4 1,6 4,7 9,5 

Balanskravsresultat efter avsättning respektive 
ianspråktagna medel för särskilda ändamål 

0,0 13,1 5,1 5,6 

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

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur reglering av eventuella 
underskott ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det 
negativa balanskravsresultatet uppkom. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den statistik och de bearbetningar som redovisas avser förhållandet i kommunen per den 31 augusti 2021 
om det inte anges något annat. Definitionerna baseras på SKR:s rekommendationer för personalstatistik. 

Antal tillsvidare- och visstidsanställda 

  Delår 2021 % Delår 2020 % 

Kvinnor 1 077 78,6 1 096 79,0 

Män 294 21,4 292 21,0 

Summa 1 371  1 388  

Omräknat till antal årsarbetare 1 337  1 347  

Antal tillsvidare- och visstidsanställda per ansvarsområde 

  Delår 2021 Delår 2020 Delår 2019 

Kommunstyrelsen 145 135 136 

Barn- och utbildningsnämnden 486 492 495 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 735 755 769 

Gemensam överförmyndarnämnd 5 6 5 

Summa 1 371 1 388 1 405 



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 18(73) 

Fördelning heltid och deltid 

  Heltid Deltid 

 Delår 2021 Delår 2020 Delår 2021 Delår 2020 

Kvinnor 92 % 89 % 8 % 11 % 

Män 94 % 89 % 6 % 11 % 

Totalt 92 % 89 % 8 % 11 % 

Sysselsättningsgrad 

100 % motsvarar heltid Delår 2021 Delår 2020 

Kvinnor 97,4 % 96,9 % 

Män 98,0 % 97,5 % 

Totalt 97,6 % 97,1 % 

Medellön 

Kronor per månad Delår 2021 Delår 2020 

Kvinnor 30 842 29 631 

Män 33 018 31 709 

Totalt 31 308 30 068 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön % 93,4 93,4 

Medelålder 

  Delår 2021 Delår 2020 

Kommunstyrelsen 46,9 46,6 

Barn- och utbildningsnämnden 46,9 47,0 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 46,3 46,1 

Totalt 46,6 46,4 

Pensionsavgångar 

Uppnår 65 års ålder Antal 

År 2021 12 

År 2022 23 

År 2023 29 

År 2024 33 

År 2025 33 
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Sjukfrånvarotal 

Värden anges i % 
Delår 
2021 

Delår 
2020 

Delår 
2019 

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 8,2 8,9 7,0 

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande till total 
sjukfrånvarotid 

44,2 39,9 50,2 

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie 
arbetstid för kvinnor 

9,2 10,0 8,0 

Summa sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 
för män 

4,7 4,8 3,5 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre i förhållande till 
sammanlagd ordinarie arbetstid i åldergruppen 29 år eller yngre 

7,5 8,6 5,2 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30–49 år i förhållande till sammanlagd 
ordinarie arbetstid i åldergruppen 30–49 år 

8,7 9,7 6,9 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre i förhållande till 
sammanlagd ordinarie arbetstid i åldergruppen 50 år eller äldre 

7,8 8,0 7,8 
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Finansiella rapporter 

Kommunens resultaträkning 
Resultaträkningen är en sammanställning över hur ekonomin gått under perioden januari-augusti 2021. Den 
visar kommunens intäkter och kostnader och ger som saldo periodens resultat (vinst eller förlust). Detta 
resultat redovisas som förändring av eget kapital i balansräkningen. I kapitlet Notupplysningar finns 
kompletterande information till resultaträkningen. I kapitlet Driftredovisning redovisas intäkter och 
kostnader för kommunstyrelsen och nämnder. Resultaträkning för den kommunala koncernen redovisas i 
kapitlet Sammanställda räkenskaper. 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not 
Delår 
2021 

Delår 
2020 

Årsbudget 
2021 

Beräknat 
utfall, helår 

Verksamhetens intäkter 2 183,9 164,4 233,9 239,9 

Verksamhetens kostnader 3 -714,4 -690,6 -1 083,6 -1 107,6 

Avskrivningar 4 -13,7 -13,7 -20,5 -20,5 

Verksamhetens nettokostnader  -544,2 -539,9 -870,2 -888,2 

Skatteintäkter 5 363,9 355,5 528,1 544,1 

Generella statsbidrag och utjämning 6 220,7 226,5 332,2 329,2 

Verksamhetens resultat  40,4 42,1 -9,9 -14,9 

Finansiella intäkter1 7 1,4 1,6 13,1 13,1 

Finansiella kostnader 8 -0,1 -0,3 -0,6 -0,6 

Periodens resultat  41,7 43,4 2,6 -2,4 

Kommunens balansräkning 
I balansräkningen redovisas den finansiella ställningen per den 31 augusti 2021 samt per den 31 december 
2020. Balansräkningen är en uppställning av kommunens tillgångar och hur dessa har finansierats med 
skulder, avsättningar eller eget kapital. I kapitlet Notupplysningar finns kompletterande information till 
balansräkningen. Balansräkning för den kommunala koncernen redovisas i kapitlet Sammanställda 
räkenskaper. 

 Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not Delår 2021 Bokslut 2020 

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar:    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 212,2 211,9 

Maskiner och inventarier 10 38,6 37,1 

Finansiella anläggningstillgångar 11 55,6 54,4 

Summa anläggningstillgångar  306,4 303,4 

Bidrag till infrastruktur  0,0 0,0 

Omsättningstillgångar    

Förråd med mera  0,0 0,0 

Fordringar 12 89,2 61,5 

Kortfristiga placeringar 13 0,1 0,0 

Kassa och bank 14 84,1 108,1 

Summa omsättningstillgångar  173,4 169,6 

SUMMA TILLGÅNGAR  479,8 473,0 

 
1 Beslutad utdelning på 10,0 mnkr från de helägda dotterbolagen har inte redovisats som intäkt i kommunens 
delårsbokslut. 
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 Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not Delår 2021 Bokslut 2020 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Årets resultat  41,7 11,7 

Resultatutjämningsreserv  7,9 7,9 

Övrigt eget kapital  273,8 262,1 

Summa eget kapital 15 323,4 281,7 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 7,6 7,4 

Andra avsättningar 17 11,0 11,2 

Summa avsättningar  18,6 18,6 

Skulder    

Långfristiga skulder  0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 18 137,8 172,7 

Summa skulder  137,8 172,7 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  479,8 473,0 

PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER  0,0 0,0 

ANSVARSFÖRBINDELSER    

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 

 267,3 265,5 

Övriga ansvarsförbindelser 19 1 490,8 1 355,3 

Sammanställda räkenskaper 
Nedan presenteras sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen, det vill säga en 
sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar och 
balansräkningar för perioden januari-augusti 2021. 

De kommunala koncernföretagen utgörs av Åmåls Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB. 

Koncernens resultaträkning 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Koncernen 

 Delår 2021 Delår 2020 

Verksamhetens intäkter 251,1 229,3 

Verksamhetens kostnader -737,2 -713,1 

Avskrivningar -36,1 -36,3 

Verksamhetens nettokostnader -522,2 -520,1 

Skatteintäkter 363,9 355,5 

Generella statsbidrag och utjämning 220,7 226,5 

Verksamhetens resultat 62,4 61,9 

Finansiella intäkter 0,5 0,7 

Finansiella kostnader -5,7 -6,0 

Resultat efter finansiella poster 57,2 56,6 

Extraordinära poster   

Årets resultat 57,2 56,6 
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Koncernens balansräkning 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Koncernen 

 Delår 2021 Bokslut 2020 

TILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar:   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 971,8 915,7 

Maskiner och inventarier 39,6 39,0 

Finansiella anläggningstillgångar 22,8 21,6 

Summa anläggningstillgångar 1 034,2 976,3 

Bidrag till infrastruktur         0,0 0,0 

Förråd med mera 0,1 0,1 

Fordringar 98,9 73,6 

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 

Kassa och bank 130,8 131,3 

Summa omsättningstillgångar 229,8 205,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 264,0 1 181,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Årets resultat 57,2 25,5 

Resultatutjämningsreserv 7,9 7,9 

Övrigt eget kapital 353,1 327,6 

Summa eget kapital 418,2 361,0 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7,6 7,4 

Andra avsättningar 15.5 15,7 

Summa avsättningar 23,1 23,1 

Långfristiga skulder 612,5 571,8 

Kortfristiga skulder 210,2 225,4 

Summa skulder 822,7 797,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 264,0 1 181,3 

PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER 0,0 0,0 

ANSVARSFÖRBINDELSER   

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 267,3 265,5 

Övriga ansvarsförbindelser 1 491,1 1 355,6 
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Noter och tilläggsupplysningar 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed. Denna avses överensstämma med lag om 
kommunal bokföring och redovisning, LKBR, och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, 
RKR. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder används både i årsredovisningar och i 
delårsrapporter. 

Om kommunen avviker från det som följer av en rekommendation från normgivande organ på det 
kommunala området ska upplysning om skälen för avvikelsen lämnas som notupplysning. 

Följande grundläggande redovisningsprinciper har iakttagits: 

1. Kommunen ska förutsättas fortsätta sina verksamheter. 
2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna ska konsekvent 

tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. 
3. Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet. 
4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för 

betalningen. 
5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av ska värderas var för sig. 
6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot 

varandra. 
7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det 

närmast föregående räkenskapsåret. 

Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter har ändrats, ska posterna 
för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska 
kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt. 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav ska tas upp som anläggningstillgångar. Andra 
tillgångar ska tas upp som omsättningstillgångar. 

Anläggningstillgångar tas som regel upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller 
tillverkning. En avgift eller ett offentligt bidrag som är hänförbart till en investering redovisas på ett sätt som 
återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Om bidraget överstiger 1 miljon kronor redovisas det 
som en långfristig skuld (förutbetald intäkt). I annat fall minskas tillgångens anskaffningsvärde. 

Har en anläggningstillgång ett lägre värde än det bokförda värdet ska tillgången skrivas ned till detta lägre 
värde om värdenedgången kan antas vara bestående. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns 
skäl för den. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras 
som materiell anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar och 
därmed också för finansiella leasingavtal. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst 
och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivning påbörjas året efter investeringen har gjorts. 
Avskrivningstiderna fastställs utifrån egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. 
Huvudsakligen tillämpas avskrivningstider på 3, 5 eller 10 år på maskiner och inventarier över ett halvt 
basbelopp. För fastigheter och anläggningar tillämpas antagna regler för komponentavskrivning. 

Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångarnas värde förbrukas måste skillnader i förbrukning och 
nyttjandeperioder av betydande komponenter beaktas. För verksamheterna gator och vägar 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. 

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel leasing) används den planerade verkliga 
nyttjandeperioden som avskrivningstid. 

En samlad bedömning av genomsnittliga nyttjandeperioder (år) för respektive tillgångstyp presenteras vid 
noten för anläggningstillgångar och beräknas genom att anskaffningsvärdet för de tillgångar som är föremål 
för avskrivning divideras med avskrivningskostnader. Årets anskaffningar ingår inte då avskrivning påbörjas 
året efter investeringen har gjorts. 
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Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras som antingen anläggningstillgång eller omsättningstillgång, beroende på 
syftet med innehavet. 

Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet eller till det verkliga värdet om detta är lägre. 
Vanligtvis nedskrivs kundfordringar som är äldre än tolv månader, men bevakas under lång tid av 
inkassobolag. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov. 
Exploateringsområden som gjorts tidigare har redovisats som anläggningstillgång och tomtförsäljning har 
hanterats som intäkt. Nya exploateringsområden kommer att redovisas som omsättningstillgång respektive 
anläggningstillgång enligt god redovisningssed. 

Avsättningar 
Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är ovissa till 
belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningar ska motsvara den på balansdagen bästa 
uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. 

Skulder 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 tas 
inte upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar av 
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 övriga inarbetade och upplupna lönekostnader. 

Periodisering 
Redovisning av kommunala skatteintäkter sker utifrån rekommendation från RKR (2 Intäkter). Skatteintäkter 
redovisas det år som de skattskyldigas inkomst tas upp till beskattning. Den prognos på skatteavräkningen 
som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar används vid beräkning och periodisering av årets 
skatteintäkt. 

Leverantörsfakturor inkomna efter periodskiftet/årsskiftet, men hänförliga till aktuell period/räkenskapsår, 
bokförs som kortfristig skuld (upplupna kostnader). 

Utställda kundfakturor efter periodskiftet/årsskiftet, men hänförliga till aktuell period/räkenskapsår, 
bokförs som fordringar (upplupna intäkter). 

Offentliga bidrag som inte är förknippade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren 
för att få bidraget har uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation 
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det 
som intäkt har uppfyllts redovisas bidraget som en skuld. Detta innebär att driftprojekt med extern 
finansiering redovisas antingen som fordringar (upplupna intäkter) eller kortfristig skuld (förutbetalda 
intäkter). 

Leasing 
Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett avbetalningsköp. Ett finansiellt leasingavtal innebär i allt 
väsentligt att leasetagaren 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 leasetagaren mot en avgift. Leasingbolaget står bland annat för service, underhåll och försäkringar. 

Kommunens leasing- och hyresavtal redovisas som operationell leasing vilket innebär att leaseavgifter 
kostnadsförs löpande. 

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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Not 2–8 Resultaträkningens noter 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 
Delår 
2021 

Delår 
2020 

Årsbudget 
Beräknat utfall, 

helår 

Not 2     

Verksamhetens intäkter     

Försäljningsmedel 0,7 0,9 1,5 7,5 

Taxor och avgifter 19,4 19,1 30,1 30,1 

Hyror och arrenden 18,9 20,8 34,1 34,1 

Bidrag från staten 72,0 58,0 75,5 75,5 

EU-bidrag 3,8 1,0 0,2 0,2 

Övriga bidrag 19,8 18,0 23,7 23,7 

Försäljning verksamhet och entreprenad 49,2 46,4 68,8 68,8 

Realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar 

0,0 0,2 0,0 0,0 

Övriga intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 

Summa 183,9 164,4 233,9 239,9 

     

Not 3     

Verksamhetens kostnader     

Personal -488,9 -472,0 -758,3 -763,3 

Material -19,2 -20,7 -42,9 -42,9 

Hyror -49,3 -51,2 -76,6 -79,9 

Köpta tjänster -125,8 -114,1 -171,2 -171,2 

Bidrag -23,9 -25,7 -26,1 -26,1 

Övriga kostnader -7,3 -6,9 -8,5 -24,2 

Summa -714,4 -690,6 -1 083,6 -1 107,6 

     

Not 4     

Avskrivningar     

Fastigheter -6,3 -6,2 -9,6 -9,6 

Inventarier -7,4 -7,5 -10,9 -10,9 

Summa -13,7 -13,7 -20,5 -20,5 

     

Not 5     

Skatteintäkter     

Preliminärt erhållen kommunalskatt 355,1 361,3 528,1 528,1 

Slutavräkning kommunalskatt 2,5 -2,7 0,0 0,0 

Skatteavräkning innevarande år - prognos 6,3 -3,1 0,0 16,0 

Summa 363,9 355,5 528,2 544,1 

     

     

     



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 26(73) 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 
Delår 
2021 

Delår 
2020 

Årsbudget 
Beräknat utfall, 

helår 

Not 6     

Generella statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämningsbidrag 125,4 124,3 190,8 187,8 

Kommunal fastighetsavgift 19,2 17,1 29,4 29,4 

Bidrag för LSS-utjämning 19,7 21,1 29,0 29,0 

Kostnadsutjämningsbidrag 30,2 27,9 45,7 45,7 

Regleringsbidrag 24,7 8,6 37,3 37,3 

Övriga bidrag 1,5 27,5 0,0 0,0 

Summa 220,7 226,5 332,2 329,2 

     

Not 7     

Finansiella intäkter     

Utdelning på aktier och andelar 0,3 0,6 11,0 11,0 

Ränteintäkter 0,0 0,1 0,1 0,1 

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

Summa 1,4 1,6 13,1 13,1 

     

Not 8     

Finansiella kostnader     

Räntekostnader 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Ränta på pensionsavsättning -0,1 0,0 -0,6 -0,6 

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

Summa -0,1 -0,3 -0,6 -0,6 

Not 9–19 Balansräkningens noter 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Delår 2021 Bokslut 2020 

Not 9   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

Ingående anskaffningsvärde 359,1 325,0 

Rättelse ingående balans 0,0 16,5 

Inköp 6,6 17,6 

Utgående anskaffningsvärde 365,7 359,1 

Ingående ackumulerade avskrivningar -147,2 -121,3 

Rättelse ingående balans 0,0 -16,5 

Årets avskrivning -6,3 -9,4 

Utgående ackumulerade avskrivningar -153,5 -147,2 

Utgående redovisat värde 212,2 211,9 

Genomsnittliga nyttjandeperioder (år)  34 
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Delår 2021 Bokslut 2020 

Specifikation:   

Mark 7,1 7,1 

Verksamhetsfastigheter 0,2 0,2 

Fastigheter för affärsverksamhet 122,7 122,0 

Publika fastigheter 66,3 66,1 

Fastigheter för annan verksamhet 15,9 16,5 

Summa 212,2 211,9 

   

Not 10   

Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärde 77,5 87,6 

Rättelse ingående balans 0,0 -21,3 

Inköp 8,9 11,2 

Utgående anskaffningsvärde 86,4 77,5 

Ingående ackumulerade avskrivningar -40,4 -50,5 

Rättelse ingående balans 0,0 21,3 

Årets avskrivningar -7,4 -11,2 

Utgående ackumulerade avskrivningar -47,8 -40,4 

Utgående redovisat värde 38,6 37,1 

Genomsnittliga nyttjandeperioder (år)  6 

Specifikation:   

Maskiner och inventarier 28,9 32,8 

Bilar och andra transportmedel 9,1 3,7 

Konst 0,0 0,0 

Övrigt 0,6 0,6 

Summa 38,6 37,1 

   

Not 11   

Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier, värdepapper och andelar:   

Åmåls Kommunfastigheter AB 100 % 33,4 33,4 

Stadsnät i Åmål AB 100 % 3,0 3,0 

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

Vänerhamn, 200 aktier 0,2 0,2 

Kommentus, 10 aktier 0,0 0,0 

Övriga aktier, värdepapper och andelar 0,1 0,1 

Aktieägartillskott, Åmåls Kommunfastigheter AB 8,9 8,9 

Andelskapital i Kommuninvest 9,1 7,9 

Långfristiga fordringar 0,4 0,4 

Långfristig fordran koncernföretag 0,0 0,0 

Summa 55,6 54,4 
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Delår 2021 Bokslut 2020 

Not 12   

Fordringar   

Kundfordringar 11,4 10,0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40,0 21,5 

Fordringar på staten 27,7 23,7 

Övriga kortfristiga fordringar 10,1 6,3 

Summa 89,2 61,5 

   

Not 13   

Kortfristiga placeringar   

Elcertifikat 0,1 0,0 

   

Not 14   

Kassa och bank   

Kassa 0,0 0,0 

Plusgiro 0,0 0,0 

Bank 84,1 108,1 

Summa 84,1 108,1 

   

Not 15   

Eget kapital   

Ingående balans 281,7 270,0 

Årets resultat 41,7 11,7 

Utgående balans 323,4 281,7 

Specifikation:   

Resultatutjämningsreserv 7,9 7,9 

Medel för flyktingverksamhet 19,3 19,3 

Övrigt eget kapital 296,2 254,5 

Summa 323,4 281,7 

   

Not 16   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   

Pensioner 6,1 5,9 

Särskild löneskatt 1,5 1,5 

Summa 7,6 7,4 

   

Not 17   

Andra avsättningar   

Återställning deponi 11,0 11,2 

Regresskrav 0,0 0,0 

Summa 11,0 11,2 
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Delår 2021 Bokslut 2020 

Not 18   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 12,5 18,4 

Förutbetalda statsbidrag 9,2 8,6 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82,8 118,3 

Övriga kortfristiga skulder 33,3 27,4 

Summa 137,8 172,7 

   

Not 19   

Övriga ansvarsförbindelser   

Åmåls Kommunfastigheter AB 602,5 544,8 

Stadsnät i Åmål AB 39,0 39,0 

Kommuninvest2 769,9 692,1 

Fengersfors Folkets hus 1,1 1,1 

Förvaltade donationsfonder 4,7 4,7 

Outnyttjad kontokredit 64,0 64,0 

Överskottsfond (Skandia och KPA-pension) 9,6 9,6 

Summa 1 490,8 1 355,3 

  

 

2 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 292 kommuner och regioner som per den 30 juni 2021 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, 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 30 juni 2021 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634,7 mnkr och totala 
tillgångar till 547 144,6 mnkr. Åmåls Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 769,9 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 790,8 mnkr. 
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Driftredovisning 
Nettokostnader samt beräknade avvikelser mot budget (prognos) redovisas för kommunstyrelsen och 
nämnder i nedanstående tabell. Beloppen presenteras i miljoner kronor (mnkr). 

Ansvarsområde Intäkter Kostnader 
Nettokostnad 

delår 2021 

Budget 
delår 
2021 

Nettokostnad 
föregående år 

delår 2020 

Prognos 
helår 

Kommunfullmäktige, 
kommunrevisionen och 
valnämnden 

0,0 -1,0 -1,0 -1,7 -0,9  

Kommunstyrelsen 41,5 -125,2 -83,7 -85,1 -78,8 -5,7 

Bygg- och miljönämnden 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1  

Barn- och utbildningsnämnden 78,7 -263,8 -185,1 -191,6 -173,9 -4,5 

Teknik- och fritidsnämnden i 
Säffle och Åmål 

6,4 -33,9 -27,5 -27,5 -26,8  

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

79,9 -336,9 -257,0 -263,8 -255,4 -8,8 

Överförmyndarnämnden 5,2 -7,2 -2,0 -1,8 -2,0  

Finansförvaltningen 149,1 -136,9 12,2 -8,4 -2,0 1,0 

Justeras för poster som inte är 
hänförbara till verksamhetens 
intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen 

-176,9 176,9 0,0    

Verksamhetens intäkter 
enligt resultaträkningen 

183,9      

Verksamhetens kostnader 
och avskrivningar enligt 
resultaträkningen 

 -728,1     

Verksamhetens 
nettokostnader 

  -544,2 -580,1 -539,9 -18,0 

 

Bokslut - intäkter, kostnader och nettokostnader delår 2021 
Driftredovisningens intäkter och kostnader för perioden januari-augusti 2021 speglar nämndernas och 
styrelsens ekonomiska relation. Det innebär att till skillnad mot resultaträkningens intäkter, som endast 
innehåller kommunexterna poster, redovisar driftredovisningen även köp och försäljning mellan nämnder 
och styrelse. Som exempel kan nämnas hyreskostnader eller andra gemensamma kostnader som fördelas 
mellan olika ansvarsområden och verksamheter. 

Personalomkostnader beräknas schablonmässigt och uppgår under år 2021 till 40,15 % av lönekostnaden. 

Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på materiella anläggningstillgångar, beräknas enligt rak 
nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på tillgångarnas avskrivningsbara 
värde samt ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Internräntan har under år 2021 satts till 1,5 %. 

Prognos för år 2021 
Driftbudgeten följs upp löpande under året varvid prognos upprättas, det vill säga skillnad mellan beräknat 
utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott jämfört med budget redovisas med minustecken. 

Efter augusti månad beräknas att verksamhetens nettokostnader kommer att överstiga årsbudgeten med 
18,0 mnkr. Eftersom skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning beräknas överstiga årsbudgeten 
med 13,0 mnkr uppgår den totala prognosen för Åmåls kommun till -5,0 mnkr.  

Mer information om prognosen efter augusti 2021 finns i kapitlet Beräknad ekonomisk prognos. 
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Investeringsredovisning 
Investeringar redovisas i nedanstående tabell. 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Delår 2021 Budget 2021 
Kvarstående 

investeringsmedel 

Kommunstyrelsen 6,7 11,9 5,2 

Barn- och utbildningsnämnden 1,4 6,6 5,2 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 6,6 24,6 18,0 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 0,8 3,6 2,8 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,4 0,4 

Total bruttoinvestering 15,5 47,1 31,6 

Investeringsbidrag    

Anslutningsavgifter    

Total nettoinvestering 15,5 47,1 31,6 

Varav mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, not 9 

6,6   

Varav maskiner och inventarier, not 10 8,9   

Kommunstyrelsen och nämnderna bedömer att investeringarna vid årets slut kommer att uppgå till 46,4 
mnkr. Jämfört med investeringsbudgeten på 47,1 mnkr är det ett överskott på 0,7 mnkr. 

Av de investeringar som är påbörjade och genomförda hittills i år återfinns inom kommunstyrelsen en 
släckbil (5,9 mnkr) som har tagits i drift under 2021 och investeringar i IT-systemplattformar (0,5 mnkr). 

Inom barn- och utbildningsnämnden har bland annat 0,5 mnkr använts till utbyte av smarta skärmar. 

Beläggningsarbeten, investeringar i vatten- och avloppshanteringens byte av ledningsnät tillsammans med 
renovering av Fengersfors vattentorn är hittills de större investeringarna inom teknik- och fritidsnämnden. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har under året investerat i välfärdsteknik. 

 

  



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 32(73) 

Verksamhetsberättelser 
I nedanstående verksamhetsberättelser beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen för inriktningsmål och 
nyckeltal som styr kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. 

Förklaring till inriktningsmål 
Inriktningsmålen har sin utgångspunkt i strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som 
kommunfullmäktige tog beslut om i februari 2016. 

Resultatet av måluppfyllelsen sammanfattas med hjälp av följande färger: 

 

Röd färg beskriver att det finns risk att målet inte kommer att uppnås, gul färg att målet delvis är uppnått och 
grön färg att målet i stort är uppnått. 

Agenda 2030 

 

Under år 2020 antog kommunstyrelsen en plan för Åmåls kommuns långsiktiga arbete med Agenda 2030 
med syfte att inarbeta FN:s globala mål i kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s medlemsländer - en universell agenda som inrymmer 
Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala 
indikatorer. 

Förklaring till nyckeltal 
I arbetet med uppföljning av inriktningsmål används olika typer av nyckeltal och mått som mäter exempelvis 
resurser i verksamheten, utförda aktiviteter/prestationer eller resultat i form av effekter för den enskilde: 

• Utveckling av nyckeltal från Kolada (databas för kommuner och regioner) sker kontinuerligt, vilket 
innebär att utfall för respektive år redovisas när publicering sker. Jämförelse sker med riket som i 
detta fall motsvarar ett ovägt medelvärde och beskriver värdet för en genomsnittlig kommun. 

• Övriga nyckeltal och mått som används utgörs av verksamhetens egen statistik, till exempel 
Skolverkets Kommunblad som presenterar nyckeltal för förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning 
och annan pedagogisk verksamhet. 

• Vissa nyckeltal och mått som används utgörs av en egen bedömning av resultat. För dessa nyckeltal 
finns inga diagram presenterade. 

• Vissa nyckeltal som styrelsen/nämnden följer har kopplats till både inriktningsmål och Agenda 2030, 
vilket tydliggörs vid respektive nyckeltal . Dessa nyckeltal jämförs både mot riket och med liknande 
kommuner utifrån socioekonomi som bygger på ohälsotal, utrikes födda, utbildningsnivå, 
förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respektive äldre i befolkningen. 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av grunduppdrag 
Enligt fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen är kommunstyrelsen kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även 

• Leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta 
fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

• Följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande 
i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). 

• Ansvara för verksamheter inom 
o kultur 
o måltider till förskola, skola och äldreomsorg 
o räddningstjänst 
o samhällsplanering 
o miljö och hälsa 
o turism. 

Uppföljning av ekonomi och mål 

Ekonomi 
Ekonomin för kommunstyrelsen/nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti 
innevarande år. 

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med 
budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än 
budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget. 

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

GEMENSAMMA VERKSAMHETER 27 388 45 464 -2 100 47 564 

POLITISK VERKSAMHET 10 543 9 847 -2 200 12 047 

INFRASTRUKTUR, SKYDD med mera 19 016 31 188 0 31 188 

FRITID OCH KULTUR 8 755 15 653 0 15 653 

PEDAGOGISK VERKSAMHET 14 920 22 380 0 22 380 

VÅRD OCH OMSORG 1 038 2 165 0 2 165 

AFFÄRSVERKSAMHET 2 058 933 -1 400 2 333 

Summa, tkr 83 718 127 630 -5 700 133 330 
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Investeringsbudget per ansvarsenhet 

Ansvar (text) Investeringsprojekt 
Redovisat 

för 
perioden 

Årsbudget 
Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Kommunstyrelsen 
9992 Utveckling av gamla 
staden 

0 200 0 200 

Kansli- och 
utredningsenhet 

9138 
Ärendehanteringssystem 

208 500 0 500 

IT-enhet 9140 Wifi nätverk 0 300 0 300 

IT-enhet 9765 Två nya serverhallar 0 873 0 873 

IT-enhet 
9142 Återinvestering IT 
grundskola 

0 0 0 0 

IT-enhet 9141 IT-inv. grundskola 3 0 0 0 

IT-enhet 
9139 Utbyte IT-utrustning 
KSF 

65 400 0 400 

IT-enhet 9018 Systemplattform 148 247 0 247 

IT-enhet 9910 Systemplattform 241 240 0 240 

Räddningsenhet 9150 Släckbil 5 915 5 500 -450 5 950 

Personalenhet 
9612 System arvode gode 
män 

0 85 0 85 

Personalenhet 9812 Upphandling PA-system 86 2 149 0 2 149 

Samhällsbyggnadsenhet 9151 Naturvårdsåtgärder 0 100 100 0 

Kulturenhet 9153 Musikinstrument 0 25 0 25 

Kulturenhet 
9152 Konsthallen, montrar 
med mera 

0 50 0 50 

Kulturenhet 
9027 Programvaror 
uppdateras 

0 60 0 60 

Kulturenhet 
9919 
Kameraövervakningssystem 

0 70 0 70 

Kulturenhet 
9023 Hyllsystem 
konstinnehav 

0 75 0 75 

Kulturenhet 9022 Bokhyllor och boktråg 0 80 0 80 

Kulturenhet 9021 Meröppet biblioteket 0 180 0 180 

Kulturenhet 9816 Byggnation studierum 0 236 0 236 

Kulturenhet 
9154 Möbler, förvaring med 
mera 

5 25 0 25 

Kostenhet 9156 Mattransportskåp 0 50 0 50 

Kostenhet 9155 Köksutrustning 29 50 0 50 

ÅKAB förvaltade 
fastighet 

9780 Marinan 0 100 0 100 

ÅKAB förvaltade 
fastighet 

9923 Edsleskogs prästgård 
byte tak 

0 300 300 0 

Summa, tkr  6 700 11 895 -50 11 945 
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Mål 

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

Inriktningsmål: Ge förutsättningar för och erbjuda ett brett bildningsutbud i Åmåls 
kommun. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt då nyckeltalen ligger högre än riket. Aktiviteter som bidrar till bättre 
måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas verksamheter inom kulturskolan, biblioteket med 
bokbuss och informationskontoret för Europa Direkt Fyrbodal. 

Nyckeltal  

Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Andelen elever som deltar i musik- eller kulturskolan i Åmåls kommun var 
under år 2019 19 %, vilket var högre än riket. 

 

Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och unga, antal/1000 inv 0–
20 år  
 

Sammanfattning 
Nyckeltalet beskriver antal aktiviteter per 1000 invånare i åldern 0–20 år. 
Under år 2020 minskade antal aktiviteter på grund av restriktioner kopplade 
till covid-19. 
 

 

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Inriktningsmål: Öka invånarnas trygghet, tillit, delaktighet och jämlikhet i 
levnadsförhållanden. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas  

 

 

• måltidsutveckling med stöd av brukarundersökningar och måltidsråd 
• anpassning och utveckling av tillgänglig webb     
• projektering och utredning av ny lokalisering för kommunarkiv 
• arbete med att följa upp de globala målen i Agenda 2030 
• sträva efter god inköpstrohet, det vill säga att kommunens inköp som är möjliga att 

upphandla ska göras via avtalsleverantörer 
• upphandling av elleverantör i syfte att köpa el som produceras av förnybara energikällor. 
• digitalisering av kommunens service och tjänster i syfte att underlätta för medborgare och 

företag.  
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Nyckeltal  

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för 
räddningstjänst, mediantid i minuter  
 

Sammanfattning 
Med responstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att 
räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Under år 2020 var responstiden 
i nivå med riket. 
 

 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng  
 

Sammanfattning 
Resultatet av nyckeltalet används för att diskutera vilka insatser man behöver 
utveckla och bedömningen är att resultatet för år 2021 har utvecklats i positiv 
riktning. 

 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 

Sammanfattning 
I både riket och Åmål har andelen invånare som anger en lägre grad av bra 
självskattat hälsotillstånd minskat. Försämringen av resultatet i Åmåls 
kommun är störst bland kvinnor. Resultatet kräver konkreta och samordnade 
aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
 
Exempel på aktiviteter som pågår är samverkansprojektet Tillsammans i 
första linjen, där målsättningen är att utöka och fördjupa skolans, barn- och 
elevhälsans, socialtjänstens samt primärvårdens samarbete och gemensamt 
utveckla insatser för barn och ungas psykiska hälsa. 

 

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 

 10. Minskad ojämlikhet 
 

Sammanfattning 
Resultatet visar en positiv trend att avsaknaden av tillit minskar och närmar 
sig riket. Förändringen är dock endast hänförbar till männens resultat. 
 
Kommunen har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation för att 
bryta strukturarbetslösheten och skapa förutsättningar för jämlika 
levnadsvillkor genom ett antal förvaltningsövergripande åtgärder. 
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Nyckeltal  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%)  

 12. Hållbar konsumtion och produktion 
 

Sammanfattning 
Data för år 2020 har ännu inte publicerats. 
 
Kostverksamhetens egen uppföljning för innevarande år visar efter första 
halvåret att inköp av ekologiska livsmedel motsvarar 24 %, vilket är en 
ökning med 2 procentenheter jämfört med år 2020. 

 

Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 
 

Sammanfattning 
I Åmål har andel invånare som avstår från att gå ut ensam ökat under 
perioden 2016–2020. Ökningen i Åmåls kommun utgörs av kvinnornas utfall 
där en markant ökning noteras med totalt 10 procentenheter. Under år 2020 
är resultatet för kvinnor i Åmåls kommun 39 % och för män 7 %. 

 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 
 

Sammanfattning 
Resultatet för år 2021 publiceras i mars nästa år. 
 
Preliminär statistik för perioden januari-augusti avseende antalet våldsbrott i 
Åmåls kommun enligt Polismyndigheten visar att en minskning har skett 
jämfört med motsvarande period föregående år. 

 

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, 
andel (%) 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 
 

Sammanfattning 
Valdeltagandet bland förstagångsväljare i Åmåls kommun ligger, både vid 
valet 2014 och valet 2018, under det nationella utfallet. 
 
Planering av aktiviteter inför nästa års val pågår. 
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Strategiskt mål: Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och 
företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer 

Inriktningsmål: Ge bättre möjligheter för medborgare och företag att kunna verka och 
utvecklas för att skapa tillväxt och ett hållbart samhälle. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som inte uppfyllt framförallt då två viktiga nyckeltal redovisar dåligt resultat - 
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) och Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel 
(%). Kommunen arbetar förvaltningsövergripande i en handlingsplan med både kort- och långsiktiga 
åtgärder för att bryta strukturarbetslösheten och skapa en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 

Nyckeltal  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
 

Sammanfattning 
Utfallet för 2020 års kommunrankning är 83, att jämföra med rikets 74 (på en 
skala 0–100). För andra året i rad har Åmåls kommun placerat sig i toppen. I 
undersökningen ingår brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 
 

 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom 
det geografiska området, andel (%)  

 7. Hållbar energi 
 

Sammanfattning 
I Åmåls kommun var andelen fjärrvärmeproduktion av förnybara 
energikällor på värmeverk år 2019 100 %. Det vill säga måttet är uppnått. 

 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 

Sammanfattning 
Nyckeltalet visar en fortsatt hög långtidsarbetslöshet som kräver ytterligare 
konkreta och samordnade aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling i 
Åmåls kommun. 
 
Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik för augusti 2021 visar att den 
totala arbetslösheten i Åmåls kommun har minskat. 
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Nyckeltal  

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 

Sammanfattning 
Det senaste resultatet redovisas för år 2018. Då ökade andelen ungdomar 
som varken arbetar eller studerar (UVAS) i åldersgruppen 16–24 år i Åmåls 
kommun. 
 
Andelen män som varken arbetar eller studerar ökade till 7,9 %, medan 
andelen kvinnor minskade från 9,1 %. 
 
Resultatet kräver ytterligare konkreta och samordnade aktiviteter för en 
hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. Till exempel sker detta i 
projektet Ung framtid Åmål som finansieras av Europeiska Socialfonden och 
vänder sig till ungdomar i åldern 15–24 år som behöver stöd i att komma 
vidare mot studier, arbete och förbättrad hälsa. 

 

Demografisk försörjningskvot  

 11. Hållbara städer och samhällen 
 

Sammanfattning 
Demografisk försörjningskvot beskriver relationen mellan antal yngre och 
äldre personer (0–19 år och äldre än 65 år) och personer i åldern 20–64 år. 
Önskvärt är ett lågt värde. I Åmåls kommun var den demografiska 
försörjningskvoten under år 2020 0,95. Genomsnittet för riket var något 
lägre, 0,89. 

 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)  

 11. Hållbara städer och samhällen 
 

Sammanfattning 
Trångbodda enligt norm 2 innebär att det bor mer än två personer per rum 
(kök och vardagsrum räknas inte). Personer i ensamhushåll räknas inte som 
trångbodda. I Åmåls kommun räknades 17 % av boende i flerbostadshus som 
trångbodda, vilket motsvarar genomsnittet i riket. 

 

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

Inriktningsmål: Bidra till attraktiva och hållbara värden i kultur, stadsmiljö samt natur- 
och vattenmiljöer. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Flera aktiviteter pågår enligt plan eller har anpassats till 
rådande restriktioner avseende pandemin. Som exempel kan nämnas Ängebytjärnet som kommunen sköter 
om och kontinuerligt sätter ut ädelfisk i, en naturbruksplan som har tagits fram för naturreservatet Stora Lilla 
Bräcke, bekämpning av invasiva arter som jätteloka och jättebalsamin samt arbete för att öka delaktigheten 
inom kulturverksamheten. 

Handlingsplan för hantering av konst och konstföremål kommer att upprättas inom ramen för en kommunal 
konstpolicy.     
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Nyckeltal  

Skyddad natur totalt, andel (%)  

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 
 

Sammanfattning 
Andel skyddad natur i Åmåls kommun uppgick år 2020 till 5 %. Genomsnitt i 
riket uppgick till 7 %. 
 
Värt att notera är att Åmåls kommun består av ett geografiskt område med 
stor andel natur jämfört med en del andra kommuner. I andel natur tas inte 
hänsyn till andra faktorer såsom spridningsvägar mellan olika värdefulla 
områden och vilka värden de skyddade områdena innefattar. Stora och Lilla 
Bräcke naturreservat i Ånimskog invigdes år 2016 och blev Åmåls första 
kommunala naturreservat. Reservatet omfattar cirka 60 hektar. 
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Bygg- och miljönämnden 

Beskrivning av grunduppdrag 
Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga 
föreskrifter, riktlinjer och direktiv för statsbidrag som beslutas av staten samt politiska strategier, mål, 
inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen. 

Grunduppdraget kan beskrivas genom att besvara följande frågor: 

• För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten? 
• Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa? 
• Vad ska verksamheten utföra? 

Verksamhetsområde Målgrupper Behov Utbud 

Myndighetsutövning 
- bygglov 
 

Invånare, företagare och 
fastighetsägare 

Bygglov och tillsynsärenden Service och 
handläggning 

Myndighetsutövning 
- miljöskydd, hälsoskydd, 
strandskydd och livsmedel. 
 

Invånare, företagare och 
fastighetsägare 
(verksamhetsutövare) 

Lagefterlevnad för att, idag och i 
framtiden, skydda människors 
hälsa och miljön (naturen 
- växter, djur, insekter, fåglar, 
fiskar) samt tillse säkra och 
redliga livsmedel. 

Information och 
rådgivning. 
Tillsyn, kontroll 
och prövning. 
Remisshantering. 

Uppföljning av ekonomi och mål 

Ekonomi 
Ekonomin för kommunstyrelsen/nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti 
innevarande år. 

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med 
budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än 
budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget. 

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

POLITISK VERKSAMHET 97 248 0 248 

Summa, tkr 97 248 0 248 

Mål 

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

Inriktningsmål: 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. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Genom samverkan har verksamheten utvecklats positivt och främjat 
fortbildning internt. 



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 42(73) 

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

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

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Genom uppdaterade rutiner, instruktioner och mallar ökar 
rättssäkerheten. I syfte att öka servicen till kommuninvånare och företag utvecklas digitala tjänster. Från och 
med år 2021 beräknas självfinansieringsgraden inom hälsoskyddsområdet öka i och med att fast årlig avgift 
införts för anmälningspliktiga verksamheter.   

Nyckeltal  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
 

Sammanfattning 
Nyckeltalet utgörs av föreningen Företagarnas bedömning av rättssäkerhet 
inom serviceområdet på en skala mellan 0 och 100. Utfallet för Åmåls 
kommun var 82 under år 2020, vilket var bättre än genomsnittet för riket på 
76. 

 

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv  
 

Sammanfattning 
Från och med år 2021 beräknas självfinansieringsgraden inom 
hälsoskyddsområdet öka i och med att fast årlig avgift införts för 
anmälningspliktiga verksamheter. 

 

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

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

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Arbetet genomsyras av kundperspektivet där professionellt 
bemötande är grunden. Bygglov hanteras skyndsamt i enlighet med plan- och bygglagen. 
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Nyckeltal  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI  

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
 

Sammanfattning 
Nyckeltalet utgörs av föreningen Företagarnas bedömning av servicen inom 
myndighetsområdet livsmedelskontroll på en skala mellan 0 och 100. Utfallet 
för Åmåls kommun var 88 under år 2020, vilket var bättre än genomsnittet 
för riket på 78.  

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI  

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
 

Sammanfattning 
Nyckeltalet utgörs av föreningen Företagarnas bedömning av servicen inom 
myndighetsområdet bygglov på en skala mellan 0 och 100. Utfallet för Åmåls 
kommun var 79 under år 2019, vilket var bättre än genomsnittet för riket på 
68. 

 

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

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

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. I sitt dagliga arbete bidrar verksamheten till att värna om mark-, 
vatten- och luftkvalitet samt människors hälsa. Dessa aspekter beaktas alltid när ett ärende handläggs inom 
enheten. Stor vikt läggs på att värna naturens resurser, exempelvis vatten. Noterade brister vid 
livsmedelskontroll och tips/klagomål om brister inom både livsmedel-, miljö- och hälsoområdet följs alltid 
upp för att värna om människors hälsa och miljön. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Beskrivning av grunduppdrag 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente. Enligt 
reglementet ska barn- och utbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende följande 
verksamheter: 

• barnomsorg, förskola 
• skolbarnomsorg, fritidshem 
• förskoleklass 
• grundskola 
• grundsärskola 
• gymnasieskola 
• gymnasiesärskola 
• skolskjuts 
• skolhälsovård 
• fritids- och ungdomsverksamhet för 13 - 17 år, HUSET 

Uppföljning av ekonomi och mål 

Ekonomi 
Ekonomin för kommunstyrelsen/nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti 
innevarande år. 

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med 
budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än 
budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget. 

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget Årsprognos (avvikelse) Beräknat utfall 

Barn- och utbildningsnämnd 212 400 0 400 

Fritidsgårdar 1 462 2 695 480 2 215 

Öppen förskola 547 830 -50 880 

Förskola 39 880 60 148 -129 60 277 

Pedagogisk omsorg 1 319 2 276 350 1 926 

Fritidshem 10 836 16 746 1 482 15 264 

Förskoleklass 4 425 6 471 36 6 435 

Grundskola 83 980 129 728 -4 648 134 376 

Grundsärskola 2 642 5 726 -35 5 761 

Gymnasieskola 35 395 55 678 -1 823 57 501 

Gymnasiesärskola 2 652 4 214 -108 4 322 

Barn- och utbildningsförvaltning 1 772 2 620 -5 2 625 

Summa, tkr 185 122 287 532 -4 450 291 982 
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Investeringsbudget per ansvarsenhet 

Ansvar (text) Investeringsprojekt 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Verksamhet 
grundskola gem. 
(VG) 

9925 Maskiner slöjd 0 100 0 100 

Verksamhet 
grundskola gem. 
(VG) 

9141 IT-inv. grundskola 0 1 100 0 1 100 

Verksamhet 
grundskola gem. 
(VG) 

9144 Digitalis. 
förskoleklass 

19 200 0 200 

Verksamhet 
grundskola gem. 
(VG) 

9101 Skolmöbler 70 250 0 250 

Verksamhet 
grundskola gem. 
(VG) 

9142 Återinrest. IT 
grundskola 

109 1 000 0 1 000 

Verksamhet 
grundskola gem. 
(VG) 

9102 Idrottshall Rösp.sk. 166 495 0 495 

Verksamhet 
grundskola gem. 
(VG) 

9143 Utbyte av smarta 
skärmar 

453 550 0 550 

Verksamhet förskola 9145 IT-invest. förskola 0 100 0 100 

Verksamhet förskola 
9103 Möbler 
barn/personal 

116 200 0 200 

Verksamhet särskola 9084 Personalmöbler 0 50 0 50 

Verksamhet 
gymnasium, VGY 

9094 IT gymnasiesk. 
digitalis. 

0 90 0 90 

Verksamhet 
gymnasium, VGY 

9087 
Undervisningsinvest. 

0 155 0 155 

Verksamhet 
gymnasium, VGY 

9106 Inrymningslarm 0 500 0 500 

Verksamhet 
gymnasium, VGY 

9147 IT-inv. gymn.skola, 
dig. 

59 200 0 200 

Verksamhet 
gymnasium, VGY 

9146 IT-invest. 
gymnasieskola 

85 700 0 700 

Verksamhet 
gymnasium, VGY 

9105 Digital 
informationsskylt 

129 700 0 700 

Verksamhet 
gymnasium, VGY 

9104 Elevmöbler och 
skåp 

182 200 0 200 

Summa, tkr  1 388 6 590 0 6 590 
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Mål 

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

Inriktningsmål: Förskola - alla barn ska utveckla de fem förmågorna så långt det är 
möjligt; analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, 
procedurförmåga och begreppslig förmåga. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Flera nyckeltal ligger högre än riket, men barn- och 
utbildningsnämnden har som mål att alla barn ska nå de fem förmågorna så långt det är möjligt innan de 
börjar förskoleklass. Målet är ständigt i behov av nya arbetssätt, metoder, nya hjälpmedel och kunskap om 
barns utveckling och deras behov utifrån sina individuella förutsättningar, liksom barngruppens behov och 
förutsättningar är detta ett mål som aldrig ska eller kan helt och fullt uppnås.  

Nyckeltal  

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal  
 

Sammanfattning 
Under år 2020 var antalet barn per årsarbetare i kommunal förskola 4,7, 
vilket var lägre än rikets 5,2. Detta tack vare statliga medel från Skolverket för 
minskade barngrupper samt ett antal nystartstjänster med bidrag från 
arbetsförmedlingen. 

 

Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)  

 4. God utbildning för alla 
 

Sammanfattning 
Andelen barn som är inskrivna i förskola i Åmåls kommun uppgick år 2020 
till 88 %, att jämföras med rikets 85 %. 

 

Personal i förskola med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal 
barn/årsarbetare  
 

Sammanfattning 
Under år 2020 var det 9 barn per årsarbetare med förskollärarlegitimation i 
Åmåls kommun, att jämföras med rikets 12. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har en hög andel förskollärare med 
lärarlegitimation i verksamhet förskola. 
 
Verksamhet förskola har lyckats väl i uppdraget att säkerställa en god tillgång 
av förskollärare med legitimation på alla förskolor och förskoleavdelningar.  
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Nyckeltal  

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)  
 

Sammanfattning 
Alla barn får plats i förskola inom fyra månader men inte alltid på önskat 
placeringsdatum. 
 
Under år 2020 har andelen barn som fått plats på önskat placeringsdatum 
ökat från 59 % år 2019 till 66 %, vilket är 3 procentenheter högre än riket. 

 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, medelvärde  
 

Sammanfattning 
Väntetiden för de barn som inte fått plats för förskola på önskat 
placeringsdatum har ökat från 17 dagar till 27 dagar. Den största anledning 
till detta är att vårdnadshavare väljer att tacka nej till plats på önskat 
placeringsdatum till förmån för fortsatt kö till plats på önskad förskola. 

 

Inriktningsmål: Förskola - alla barn ska känna sig trygga, få ett lustfyllt lärande och 
uppleva att de trivs och har roligt i förskolan. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Enkäten kring trygghet i förskola visar ett gott resultat, men 
barn- och utbildningsnämnden har som mål att alla barn ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför 
trivsel, trygghet och studiero är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån 
skollagen. 

Nyckeltal 

Enkät kring trygghet i förskola för alla 3–6 åringar varje vår  
 

Sammanfattning 
Resultatet av enkäten visar att barn och vårdnadshavare trivs och känner sig trygga med förskolan i Åmåls kommun, 
varför verksamhet förskola inte har vidtagit några särskilda insatser/åtgärder under 2021. 
 
Förskolan driver ett ständigt utvecklingsarbete med syfte att säkerställa kvalitet och likvärdighet på undervisning och 
verksamhet på samtliga förskolor. Ett arbete som även omfattar området trivsel och trygghet då barnens trygghet är 
en förutsättning för starten på ett livslångt lärande. 

Inriktningsmål: Grundskola - alla elever ska nå kunskapsmålen för respektive stadium och 
nå behörighet till gymnasiestudier vid ett nationellt program. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Nyckeltal som verksamheten följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Barn- och utbildningsnämnden har som mål att alla elever ska uppnå kunskapskraven i 
samtliga ämnen och ha behörighet att söka önskat gymnasieprogram. 
 
Åmåls kommun och den kommunala skolan sticker ut med tre av fem skolenheter som är särskilt utsatta, att 
jämföra med skolor i Rinkeby, Södertälje och Rosengård, utifrån socioekonomiska faktorer och 
vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Åmåls kommun arbetar intensivt med kompensatoriska insatser för 
elever på kommunens skolor. Det är ny kunskap och erfarenhet som krävs hos såväl rektorer som personal 
för att möta dessa behov. 



   

Delårsrapport 2021, Åmåls kommun 48(73) 

Nyckeltal  

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Andelen elever i årskurs 9 i kommunens skola som är behöriga till 
yrkesprogram har under år 2020 minskat, från 83 % till 78 %. 
 
Ett annat nyckeltal beskriver andel elever i årskurs 9 folkbokförda i Åmåls 
kommun (hemkommun). Dessa nyckeltal redovisar likadana resultat. 

 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

 4. God utbildning för alla 
 

Sammanfattning 
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram minskade under år 
2020 från 83% till 78%. En förklaring till det försämrade resultatet är en 
årskurs med stora behov under hela sin grundskoletid, med elever såväl 
elever från kommunal skola som från fristående skola. Grundskolan i Åmåls 
kommun har inte lyckats kompensera behovet trots tidiga och stora insatser. 
 
Ett stort antal elever har dock trots att de ej når gymnasiebehörighet gjort en 
storartad insats i skolan med särskilda insatser och stöd och har därmed 
stora möjligheter att klara barn- och utbildningsnämndens mål om att nå 
gymnasieexamen på 4 år alternativt vara anställningsbar i samband med 
avslutade gymnasiestudier. 

 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala 
skolor, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen minskade under år 
2020 med 3 procentenheter till 69 %, jämfört med rikets 72 %. 

Grundskolan arbetar systematiskt med att öka andelen elever som uppnår 
kunskapskraven i samtliga ämnen för gymnasiebehörighet och fortsatta 
studier. Arbetet redovisas till barn- och utbildningsnämnden vid fyra tillfällen 
per år. 
 
Ett nytt mål är att alla elever i årskurs 1 ska ha knäckt läskoden före jul. 
Resultatet per den 31 december 2020 var att 93% av eleverna nått målet. 
Som stöd i arbetet har avsatts resurser för en läs- och 
skrivutvecklingspedagog för övergripande arbete i grundskolan. 
 

 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)  
 

Sammanfattning 
Meritvärdet för elever i årskurs 9 följer rikets utveckling för perioden 2015 
- 2020 och ligger på 230 våren 2020 i jämförelse med rikets 220. 
 
Resultatet visar att insatser och åtgärder för att stimulera elever som når 
kunskapskraven i hög grad bidrar till en högre måluppfyllelse än betyget E. 
Detta att jämföras med att de kompensatoriska stödinsatserna som 
genomförs för att få elever att nå kunskapskraven, måluppfyllelse för betyget 
E, inte är lika framgångsrika, något som är en av grundskolans största 
utmaningar. Det vill säga att alla elever ska nå minst betyget E i samtliga 
ämnen. 
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Nyckeltal  

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, 
positiva svar, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Skolenkäten omfattar samtliga skolor i kommunen. Resultatet för år 2020 är 
oförändrat, 98 % av eleverna i årskurs 5 svarar positivt på frågan Mina lärare 
hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. Resultatet är en indikator på att 
det systematiska arbetet med insatser och åtgärder för att öka graden av 
uppdragsförståelse hos lärare att omfatta hela skollagens och läroplanens 
uppdrag har gett resultat. 

 

Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, 
positiva svar, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Resultatet har ökat med 3 procentenheter från år 2018. 87 % av eleverna i 
årskurs 9 svarar positivt på frågan Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när 
jag behöver det. 
 
Resultatet är en indikator på att det systematiska arbetet med insatser och 
åtgärder för att öka graden av uppdragsförståelse hos lärare att omfatta hela 
skollagens och läroplanens uppdrag har gett resultat. 

 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 
mer, positiva svar, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Skolenkäten omfattar samtliga skolor i kommunen. Resultatet för år 2020 har 
försämrats med 12 procentenheter. 71 % av eleverna i årskurs 5 svarar 
positivt på frågan Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 
mer. 
 
Resultatet ligger över riket men arbetet med att utveckla undervisningen 
behöver fortsätta, då det är en förutsättning för att alla elever ska nå 
måluppfyllelse i alla ämnen. 

 

Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, 
andel (%)  
 

Sammanfattning 
Resultatet för år 2020 har förbättrats med 1 procentenhet. 66 % av eleverna i 
årskurs 9 svarar positivt på frågan Skolarbetet stimulerar mig att lära mig 
mer. 
 
Resultatet ligger över riket men arbetet med att utveckla undervisningen 
behöver fortsätta, då det är en förutsättning för att alla elever ska nå 
måluppfyllelse i alla ämnen. 

 

Inriktningsmål: Grundskola - alla elever ska känna sig trygga i skolan och uppleva att de 
får den stöd och hjälp de behöver i sina studier. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Nyckeltal som verksamheten följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla barn/elever ska känna sig 
trygga i respektive verksamhet varför trivsel, trygghet och studiero är ett utvecklingsområde inom det 
systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen. 
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Nyckeltal  

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Skolenkäten omfattar samtliga skolor i kommunen. Resultatet för år 2020 har 
förbättrats med 6 procentenheter. 94 % av eleverna i årskurs 5 svarar 
positivt på frågan Jag känner mig trygg i skolan. 
 
Resultatet är en indikator på att det systematiska arbetet med insatser och 
åtgärder för att öka graden av trygghet hos samtliga elever i de lägre åldrarna 
har gett resultat. 

 

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Skolenkäten omfattar samtliga skolor i kommunen. Resultatet för år 2020 har 
försämrats med 7 procentenheter. 66 % av eleverna i årskurs 5 svarar 
positivt på frågan ag har studiero på lektionerna. 
 
Med anledning av det försämrade resultatet har grundskolan fått i uppdrag 
att analysera resultatet och vidta åtgärder samt rapportera till barn- och 
utbildningsnämnden i samband med redovisning av elevernas måluppfyllelse. 

 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (% 

  4. God utbildning för alla 
 

Sammanfattning 
Resultatet för år 2020 har förbättrats med 5 procentenhet. 81 % av eleverna i 
årskurs 9 svarar positivt på frågan Jag känner mig trygg i skolan. 
 
Resultatet är en indikator på att det systematiska arbetet med insatser och 
åtgärder för att öka graden av trygghet hos samtliga elever på 
Kristinebergskolan ger resultat, men att arbetet behöver fortsätta och 
utvecklas utifrån elevernas behov för att nå barn- och utbildningsnämndens 
mål.  

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Grundskolan har en fortsatt stor utmaning i arbetet med att öka elevernas 
studiero i skolan och på lektionerna då resultatet av skolenkäten våren 2020 
visar på en betydande försämring från 57 % år 2018 till 51 % år 2020. 
Resultatet för riket var 60%. 
 
Med anledning av det försämrade resultatet har grundskolan fått i uppdrag 
att analysera resultatet och vidta åtgärder samt rapportera till barn- och 
utbildningsnämnden i samband med redovisning av elevernas måluppfyllelse. 

 

Inriktningsmål: Gymnasieskola - alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt vara 
anställningsbara i direkt anslutning till avslutade gymnasiestudier. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Flera nyckeltal ligger högre än riket, men barn- och 
utbildningsnämnden har som mål att alla elever ska nå gymnasieexamen efter tre år alt vara anställningsbara 
vid avslutade studier. 
 
Gymnasieskolans utmaning är att fånga upp elever som av olika anledningar inte studerar eller är i arbete 
genom kommunernas aktivitetsansvar (KAA) samt de elever som studerar vid annan gymnasieskola och som 
inte uppnår kompletta resultat i förhållande till gymnasiemålen. 
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Nyckeltal  

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Karlbergsgymnasiet lyckas mycket väl i förhållande till riket med att 
tillgodose elevernas behov för att nå gymnasieexamen inom tre år. År 2020 
var andelen elever med examen inom tre år 79 %, att jämföras med 59 % i 
riket. Endast fem kommuner i Sverige redovisar ett bättre resultat. 
 
Då Barn- och utbildningsnämndens mål är att alla elever ska nå en examen 
eller vara anställningsbara är det dock viktigt att fortsätta att utveckla 
verksamheten för att möta alla elevers behov. 

 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)  

 4. God utbildning för alla 
 

Sammanfattning 
Resultatet för år 2020 har förbättrats med 6 procentenhet. Andelen elever 
folkbokförda i Åmål med examen inom fyra år uppgick till 66 %. Resultatet för 
riket var 70 %. 
 
Då Karlbergsgymnasiet har en betydligt högre andel elever som tar examen 
inom 3 år så är det ett utvecklingsområde att ytterligare följa upp elever från 
Åmåls kommun som går på andra gymnasieskolor - följa deras studier och 
säkerställa att studierna avslutas i tid och med en gymnasieexamen 
alternativt att de är anställningsbara i direkt anslutning till avslutade studier. 

 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter 
avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)  
 

Sammanfattning 
I förhållande till riket går en större andel elever från Karlbergsgymnasiet 
direkt vidare till studier vid universitet/högskola efter avslutad 
gymnasieutbildning. 
 
År 2020 var andelen elever 34 %, att jämföras med 18 % i riket. I årskullen 
som slutade Karlbergsgymnasiet våren 2020 är resultatet i paritet med år 
2016 som fortfarande ligger högst med 35 % elever vidare till studier vid 
universitet/högskola efter avslutad gymnasieutbildning. 

 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Elever från Karlbergsgymnasiet följer riket vad gäller etablering på 
arbetsmarknaden alternativt studier 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning. 
Under år 2020 uppgick andelen till 79 %. För att förbättra resultatet är bland 
annat den studie- och yrkesvägledning som skolan erbjuder av stor vikt. 
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Nyckeltal  

Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, 
positiva svar, andel (%).  
 

Sammanfattning 
Resultatet för år 2020 har förbättrats med 4 procentenhet. 78 % av eleverna i 
årskurs 2 svarar positivt på frågan Skolarbetet stimulerar mig att lära mig 
mer. 
 
Resultatet ligger över riket men arbetet med att utveckla undervisningen 
behöver fortsätta då det är en förutsättning för att alla elever ska nå 
måluppfyllelse i alla ämnen och gymnasieexamen för vidare studier 
alternativt vara anställningsbar i direkt anslutning till studentexamen. 

 

Gymnasieelever år 2: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag 
behöver det, positiva svar, andel (%).  
 

Sammanfattning 
Resultatet för år 2020 har förbättrats med 6 procentenhet. 98 % av eleverna i 
årskurs 2 svarar positivt på frågan Skolarbetet stimulerar mig att lära mig 
mer. 
 
Resultatet är en indikator på att det systematiska arbetet med insatser och 
åtgärder för att öka graden av uppdragsförståelse hos lärare att omfatta hela 
skollagens och gymnasieförordningens uppdrag har gett resultat.  

Inriktningsmål: Gymnasieskola - alla elever ska känna sig trygga på Karlberg och uppleva 
att de får det stöd och den hjälp de behöver i sina studier. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Nyckeltalen ligger högre än riket, men barn- och 
utbildningsnämnden har som mål att alla barn/elever ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför 
trivsel, trygghet och studiero är ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet utifrån 
skollagen. 

Nyckeltal  

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%).  
 

Sammanfattning 
Resultatet för år 2020 har förbättrats med 3 procentenhet. 94 % av eleverna i 
årskurs 2 svarar positivt på frågan Jag känner mig trygg i skolan. 
 
Resultatet är en indikator på att det systematiska arbetet med insatser och 
åtgärder för att öka graden av trygghet hos samtliga elever på 
Karlbergsgymnasiet har gett resultat. 

 

Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, 
andel (%).  
 

Sammanfattning 
Resultatet för år 2020 har förbättrats med 14 procentenhet. 86 % av eleverna 
i årskurs 2 svarar positivt på frågan Jag har studiero på lektionerna. 
 
Resultatet är en indikator på att det systematiska arbetet med insatser och 
åtgärder för att öka graden av trygghet och studiero har gett resultat. 
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Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

Beskrivning av grunduppdrag 
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 den skattefinansierade verksamheterna ingår kommunala gator och vägar, trafik, park- och grönområden, 
fritid, GIS (geografiskt informationssystem), miljö, verkstad och 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. 

Uppföljning av ekonomi och mål 

Ekonomi 
Ekonomin för kommunstyrelsen/nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti 
innevarande år. 

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med 
budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än 
budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget. 

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

POLITISK VERKSAMHET 147 220 0 220 

INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M 14 063 21 094 0 21 094 

FRITID OCH KULTUR 13 125 19 687 0 19 687 

VÅRD OCH OMSORG 88 132 0 132 

AFFÄRSVERKSAMHET 62 93 0 93 

Summa, tkr 27 485 41 226 0 41 226 

Investeringsbudget per ansvarsenhet 

Ansvar (text) Investeringsprojekt 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Park och idrott 9002 Småbåtshamnar  0 50 0 50 

Park och idrott 
9186 Småbåtshamn bryggor 
skatt 

0 50 0 50 

Park och idrott 
9933 Byte belysningsstolpar 
elljusspår 

0 115 0 115 

Park och idrott 9108 Byte av bryggor,  50 300 0 300 

Park och idrott 9109 Bryggor 52 150 0 150 

Park och idrott 9001 Småbåtshamnar (taxe) 213 213 0 213 

Park och idrott 9107 Lekplats Tösse 330 600 0 600 

Gator och förråd 
9003 Tillgänglig stad, 
åtgärder 

0 50 0 50 

Gator och förråd 9110 Tillg stad, åtgärder 0 100 0 100 
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Ansvar (text) Investeringsprojekt 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Gator och förråd 
9112 Byte rostiga 
bel.stolpar 

0 100 0 100 

Gator och förråd 
9188 
Trafiksäkerhetsförbättr. 

0 150 0 150 

Gator och förråd 9939 Trafiksäk.förbättr. 0 166 0 166 

Gator och förråd 
9940 Trafikbelysn. 
energieff. 

1 309 0 309 

Gator och förråd 9006 Byte belysn.stolpar 10 55 0 55 

Gator och förråd 
9113 Rep. 
brokonstruktioner 

94 500 0 500 

Gator och förråd 9187 Centrumutveckling 144 150 0 150 

Gator och förråd 
9111 Bel.arbeten enl. ny 
plan 

620 1 415 0 1 415 

Gator och förråd 
9189 Beläggningsarbeten 
lågtrafik 

1 776 1 473 0 1 473 

Vatten och 
avloppshanter. 

9889 Anslutning 
Tössebäcken 

-123 -1 270 0 -1 270 

Vatten och 
avloppshanter. 

9117 Inköp av nya 
vattenmätare 

0 100 0 100 

Vatten och 
avloppshantering. 

9115 Byte papptak Åmåls 
ARV 

0 500 0 500 

Vatten och 
avloppshantering. 

9114 Ren. vattentorn F-fors 0 1 000 0 1 000 

Vatten och 
avloppshantering. 

9014 Garage Åmåls ARV 75 91 0 91 

Vatten och 
avloppshantering. 

9116 Pumpar 130 300 0 300 

Vatten och 
avloppshantering. 

9120 Vattenverk, utredning 291 1 500 0 1 500 

Vatten och 
avloppshantering. 

9119 Nya serv.ledn och -
vent. 

545 300 0 300 

Vatten och 
avloppshantering. 

9192 Byte avloppsledningar 579 2 500 0 2 500 

Vatten och 
avloppshantering. 

9118 Byte av 
vattenledningar 

600 2 500 0 2 500 

Vatten och 
avloppshantering. 

9012 Renov. vattentorn F-
fors 

952 966 0 966 

Östby miljöstation 9951 Entrégrind 0 200 0 200 

Östby miljöstation 9121 Tvätthall 0 500 500 0 

Östby miljöstation 
9016 Mellanlager (virke, 
möbl) 

0 1 000 0 1 000 

Östby miljöstation 9191 Lagerbyggnad 0 2 000 0 2 000 

Östby miljöstation 9122 Nybyggnation garage 59 2 500 0 2 500 

Östby miljöstation 
9190 Garage 
personalbyggnad 

167 4 000 0 4 000 

Summa, tkr  6 565 24 633 500 24 133 
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Mål 

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Inriktningsmål: Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" 
publiceras år 2022. VA-verksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndmål år 2021. VA-
verksamheten har dock levererat god måluppfyllelse historiskt. Detta kombinerat med faktumet att inga 
kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt 
och att trenden är stabil. Beviljad ramförstärkning, 4 till 5 miljoner kronor, avses fortsatt användas för att nå 
ökad utbytestakt, färre antal driftstörningar, vilket bidrar till ökad kundnöjdhet. Ökad investeringssatsning 
för ledningsombyggnad innebär även minskade tillskottsvattenvolymer och relaterade risker för bräddning i 
ledningsnät och vid verk samt minskad risk för översvämningar och avvikelser på vattenkvaliteten. 

Nyckeltal 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022 är 94%.  
 

Sammanfattning 
Resultat från undersökningen Kritik på teknik år 2019 visar att nöjdheten (mycket nöjd och ganska nöjd) var 94 % när 
det gäller vattenkvaliteten i Åmåls kommun. Nästa resultat presenteras för år 2022. 

Inriktningsmål: Öka nöjdheten med hämtning av hushållsavfall kommande treårsperiod. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" 
publiceras år 2022. Renhållningsverksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndmål år 2021. 
Verksamheten har dock levererat god måluppfyllelse historiskt. Vid senaste enkättillfället placerar sig Åmål 
bland de tio bästa kommunerna med sin höga nöjdhet. Detta, kombinerat med faktumet att inga oförutsedda 
händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt och att 
trenden är stabil. Från den 1 juli 2021 har Åmål och Säffle insamling av hushållsavfall i egen regi i båda 
kommunerna. Genom en gemensam och större driftorganisation för kommunernas geografiska områden 
minskas risken för driftstörningar som kan påverka kunden. En gemensam driftorganisation ger även 
möjlighet till ökad flexibilitet och ökad tydlighet mot kund i det kommande arbetet med att ställa om 
insamlingssystemet till insamling av matavfall. 

Nyckeltal 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022 är 89 %.  
 

Sammanfattning 
Resultat från undersökningen Kritik på teknik år 2019 visar att nöjdheten (mycket nöjd och ganska nöjd) är 89 % när 
det gäller sophämtningen i Åmåls kommun. Nästa resultat redovisas för år 2022. 

Inriktningsmål: År 2022 ska mängden kärl- och säckavfall ha minskat med 25 %, jämfört 
med 2015 års nivå. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som ännu inte uppfyllt. År 2022 ska avfallsmängden ha minskats med 25 % jämfört 
med år 2015. 
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Nyckeltal  

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person  

 12. Hållbar konsumtion och produktion 
 

Sammanfattning 
Nyckeltalet anger antal kilogram insamlat hushållsavfall per invånare i 
kommunen. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, farligt avfall och jämförligt avfall från affärer, kontor, 
industrier och restauranger. Dessutom ingår den del av hushållsavfallet som 
omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier 
etcetera). Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och 
in-/utpendling.  

Inriktningsmål: Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god 
framkomlighet för alla. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Vid undersökningen "Kritik på Teknik" år 2019 uppfyllde inte 
verksamheten för gator och gång och cykelbanor sina mål om gatornas standard och vinterväghållning till 
fullo. Åmål ligger dock ganska nära rikets medel. Vad gäller Rent och snyggt på gator i centrum överstiger 
resultatet rikets medel. Målen inriktar sig ungefär på rikets medel oavsett kommunstorlek. Förvaltningens 
bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt) samt snöröjningsinsatser är av störst betydelse för 
invånarnas upplevelse av gator samt gång- och cykelbanor. 
 

Nyckeltal 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022: 29 % ska uppleva 
bra/ganska bra standard på kommunens gator.  
 

Sammanfattning 
Resultatet år 2019 visar att 23 % upplevde bra eller ganska bra standard på kommunens gator. 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022: 55 % ska uppleva 
bra/ganska bra standard på snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator.  
 

Sammanfattning 
Resultatet år 2019 visar att 51 % upplevde bra eller ganska bra standard på snöröjning och halkbekämpning av 
kommunens gator. 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022: 76 % ska uppleva det 
rent och snyggt på gator i centrum.  
 

Sammanfattning 
Resultatet år 2019 visar att 81 % upplevde att det var rent och snyggt på gator i centrum. 

Inriktningsmål: Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad 
rörelse och cykelanvändande 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Undersökning "Kritik på Teknik" genomförs vart tredje år och 
nästa tillfälle blir år 2022. Gatuenheten uppfyllde år 2019 i princip mål för standard på gång- och cykelvägar 
samt ligger över målet för andelen som går till skola/arbete nästan varje dag. 
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Nyckeltal 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022: 51 % ska uppleva bra 
standard på gång- och cykelvägar.  
 

Sammanfattning 
Resultatet år 2019 visar att 50 % upplevde att det var bra standard på gång- och cykelvägar. 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022: 53 % går till skola eller 
arbete någon/några gånger i veckan eller mer.  
 

Sammanfattning 
Resultatet år 2019 visar att 53 % går till skola eller arbete någon eller några gånger i veckan, eller mer. 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022: 51 % ska sommartid 
cykla någon/några gånger i veckan eller mer.  
 

Sammanfattning 
Resultatet år 2019 visar att 51 % cyklar någon eller några gånger i veckan sommartid. 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. Målvärdet år 2022: 12 % ska vintertid cykla 
någon/några gånger i veckan eller mer. (12 % år 2019,)  
 

Sammanfattning 
Resultatet år 2019 visar att 12 % cyklar någon eller några gånger i veckan vintertid. 

Inriktningsmål: Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer, 0,7 % för vatten, 0,6 % för spill. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Sammanfattningsvis innebär årets beräknade utbytestakt ett 
bättre utfall jämfört med år 2020. 0,7 % eller 139 år (jämfört med 344 år 2020) för renvattenledningar och 
0,5 % eller 192 år (jämfört med 299 år 2020) för spillvattenledningar uppnås. Svenskt vattens 
rekommenderade lägsta omläggningstakt på 0,7 % för vatten uppfylls. Rekommenderad omläggningstakt på 
0,6 % för spill uppfylls ej. Omläggningstakten uppnår inte aktuella avskrivningstider på 70 år. 
 

 

Inriktningsmål: För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera 
ett dricksvatten vars kvalitet är utan anmärkning enligt Livsmedelsverkets krav. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. I Åmål, Tösse och Fengersfors har inga avvikelser noterats ännu 
för 2021. I Edsleskog har ett avvikande prov bedömts som ”tjänligt med anmärkning” på grund av förhöjd 
förekomst av indikatorparametern 3d-bakterier. Aktuell avvikelse är under utredning. I Ånimskog har dock 
ett antal prover bedömts som ”tjänligt med anmärkning” på grund av förhöjd förekomst av 
indikatorparametrarna 3d- och 7d-bakterier. I Tösse förväntas tidigare noterat överskridande av Radon, 
Alfaaktivitet, individuella radionuklider och indikativ dos kvarstå (har inte analyserats ännu 2021). 

Nyckeltal  

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  

 6. Rent vatten och sanitet 
 

Sammanfattning 
Ingen av de kommunala vattentäkterna har ett beslutat vattenskyddsområde. 
Arbete med att ta fram vattenskyddsområden pågår och hänsyn till skydd av 
vatten tas vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
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Inriktningsmål: Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en enklare vardag för 
kommuninvånarna genom ökad digitalisering. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Antal inkomna ansökningar för bidrag till enskilda vägar via e-
tjänst har ökat. De tre e-tjänsterna som infördes år 2020 (anmälan om uppehåll, autogiro samt beställning av 
röd sopsäck) ökar något. I slutet av september kommer ett verktyg för digital kundservice att lanseras. Det är 
en digital mötesplats där kunder och kommuninvånare ska kunna få svar på de vanligaste frågorna.  

 

Inriktningsmål: Avloppsvattnet ska renas så att de av Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverkets uppsatta reningskraven uppfylls. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Förvaltningen planerar att anlägga nytt avloppsreningsverk i 
Fengersfors och Ånimskog, genomföra en systematiskt felkopplingutredning av privatfastigheter, bygga ut 
bräddvattenmätning med ny teknik samt driftsätta program för underhållsspolning av spillvattennätet. 

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

Inriktningsmål: Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig 
och rörelsefrämjande verksamhet. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter har haft en 
annan karaktär jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Fokus har ändrats något för att bevara en 
aktiv livsstil och någorlunda meningsfull vardag, med mer uppmärksamhet på badplatser samt spår och leder 
där det har varit möjligt att vara. 

 

Inriktningsmål: Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt 
friluftsområden ska upplevas som tillgängliga och attraktiva. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Efter åtta månader kan konstateras att besökare till utomhus- 
och friluftsanläggningar har ökat. Verksamheten har fokuserat mycket på att säkerställa gott löpande 
underhåll av anläggningar och markområden. Med redovisade aktiviteter säkerställs kvaliteten och 
nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott. 

Nyckeltal  

Kritik på teknik: >/= 87% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen  
 

Sammanfattning 
Resultatet år 2019 visar att 87 % var nöjda med hur parkerna sköts i 
kommunen. 
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Nyckeltal  

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen ”årets friluftskommun”  
 

Sammanfattning 
År 2020 var resultatet plats 74 i Åmåls kommun. 
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Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Beskrivning av grunduppdrag 
Enligt fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen ansvarar välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden för kommunens uppgifter enligt följande lagar: 

• Socialtjänstlagen (SoL) förutom de delar som avser barnomsorg 
• Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
• Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Föräldrabalken förutom de delar som avser överförmynderi 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialförsäkringsbalken (SFB) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
• Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Vidare ansvarar nämnden för 

• tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen 
• tillståndsgivning och tillsyn enligt tobakslagen 
• att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
• bostadsanpassning 
• vuxenutbildning 
• konsument- och skuldrådgivning 
• integrations- och flyktingfrågor 
• mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
• tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel. 

Uppföljning av ekonomi och mål 

Ekonomi 
Ekonomin för kommunstyrelsen/nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti 
innevarande år. 

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med 
budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än 
budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget. 

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Flyktingmottagning och 
Arbetsmarknadsåtgärder 

12 102 20 518 200 20 318 

Välfärds- o arbetsmarknadsnämnd 271 406 0 406 

Varudistribution, hemsänd 0 30 0 30 

Konsumentrådgivning 292 366 0 366 

Tillståndsprövning 0 95 0 95 

Grundläggande vuxenutbildning 2 424 3 756 0 3 756 

Gymnasial vuxenutbildning 4 034 6 583 0 6 583 

Särvux 0 332 300 32 

Högskoleutbildning 582 992 0 992 

Svenska för inv. (SFI) 2 677 5 397 0 5 397 

Vård och omsorg 129 281 197 772 -1 050 198 822 
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Verksamhetsområde 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Insatser enl. LSS och LASS 55 421 88 910 100 88 810 

Öppen verksamhet 1 644 3 731 700 3 031 

Missbrukarvård för vuxna 2 672 4 403 700 3 703 

Barn och ungdomsvård 16 252 24 091 -1 400 25 491 

Övr. individ- o fam.omsorg 22 073 22 959 -8 500 31 459 

Fam.rätt / fam.rådgivning 401 883 0 883 

Välfärds- och arbetsmarknadsstab 6 856 14 512 100 14 412 

Summa, tkr 256 982 395 736 -8 850 404 586 

Investeringsbudget per ansvarsenhet 

Ansvar (text) Investeringsprojekt 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Välfärds-och 
arbetsm förv 

9123 Ny tekni, e- hälsa 0 270 0 270 

Välfärds-och 
arbetsm förv 

9056 IT-utrustn. utb. 
datorer 

7 25 0 25 

Välfärds-och 
arbetsm förv 

9038 I/kontorsmöbler 18 40 0 40 

Välfärds-och 
arbetsm förv 

9148 IT-utr, utb enl plan 164 650 0 650 

Äldreomsorg 
9157 Inventarier, 
arbetsmiljö 

0 25 0 25 

Äldreomsorg 9159 Arbetsmiljö   0 65 0 65 

Äldreomsorg 9158 Välfärdsteknik 0 90 0 90 

Äldreomsorg 9161 Välfärdsteknik 12 90 0 90 

Äldreomsorg 9059 Välfärdsteknik 53 57 0 57 

Äldreomsorg 9160 Arbetsmiljö  73 65 0 65 

Äldreomsorg 9046 Välfärdsteknik 100 100 0 100 

Hemvård omr 
Centrum Väst 

9162 Inventarier, 
arbetsmiljö 

0 40 0 40 

Hemvård omr 
Centrum Väst 

9163 Inv. mobiltelefoner 29 100 0 100 

Hemsjukvård 9166 Välfärdsteknik 0 30 30 0 

Hemsjukvård 
9168 Utbyte elektronik, 
telef. 

3 25 0 25 

Hemsjukvård 
9165 Utbyte elektronik, 
telef. 

9 50 0 50 

Hemsjukvård 
9164 Inventarier, 
arbetsmiljö 

10 25 0 25 

Hemsjukvård 
9167 Tekniska 
hjälpmedel 

63 225 0 225 

Korttid demens 
9170 Inventarier , 
korttiden 

0 40 0 40 

Korttid demens 
9171 Inv. utemiljö, 
korttiden 

10 25 0 25 

Korttid demens 9169 Teknik, korttiden 11 40 0 40 
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Ansvar (text) Investeringsprojekt 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Solsäter 
9124 Inventarier 
Solsäter 

0 40 0 40 

Solsäter 9125 Utemiljö Solsäter 3 30 0 30 

Åmålsgården 
9127 Utemiljö 
Åmålsgården 

0 35 0 35 

Åmålsgården 
9126 Inventarier 
Åmålsgården 

0 40 0 40 

Ekbacken 
9128 Inventarier 
Ekbacken 

4 30 0 30 

Ekbacken 9129 Möbler Ekbacken 35 50 0 50 

Illern 9130 Inventarier Illern 10 40 0 40 

Illern 9131 Utemiljö Illern 13 40 0 40 

Illern 9047 Inventarier 15 25 0 25 

Stöd och funktion 
9132 Inventarier 
arbetsmiljö 

0 30 0 30 

Omr 1 Gruppbostad 9173 Inv. gruppbostäder 0 40 0 40 

Omr 1 Gruppbostad 9174 Välf.teknik,. 0 45 0 45 

Omr 1 Gruppbostad 9172 Tekn hjälpmedel, 0 65 0 65 

Omr 3 Personlig ass 9175 Möbler, pers. ass. 0 40 0 40 

Omr 3 Personlig ass 
9177 Lyftredskap, pers. 
ass. 

7 40 0 40 

Omr 3 Personlig ass 
9176 Välf.teknik, pers. 
ass. 

16 25 0 25 

Omr 4 Daglig 
verksamhet 

9179 Inventarier, kortis 3 30 0 30 

Omr 4 Daglig 
verksamhet 

9180 Välf.teknik, kortis 12 40 0 40 

Omr 4 Daglig 
verksamhet 

9178 Inventarier, dagl. 
verks. 

12 30 0 30 

Adolfsberg 9133 Inv. boendemiljö. 1 70 0 70 

Adolfsberg 
9050 Invent./förb. 
boendem. 

5 29 0 29 

Adolfsberg 
9134 Inv. utemiljö 
Adolfsberg 

6 50 0 50 

Bist. Individ- o 
familjeo 

9135 Elektronik IFO 0 50 0 50 

Bist. Individ- o 
familjeo 

9137 Välfärdsteknik IFO 36 65 0 65 

Bist. Individ- o 
familjeo 

9136 Möbler IFO 48 65 0 65 

Försörjning och 
etabl. 

9181 Inventarier/möbler 30 50 0 50 

Arbete och 
utveckling 

9183 Inventarier, 
arbetsmiljö 

0 50 0 50 

Arbete och 
utveckling 

9182 Inventarier/möbler 24 40 0 40 
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Ansvar (text) Investeringsprojekt 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Enh.för vuxnas 
lärande 

9184 Arbetsplatsmöbler 0 50 0 50 

Enh.för vuxnas 
lärande 

9185 Inventarier ped. 
verks. 

0 65 0 65 

Enh.för vuxnas 
lärande 

9149 IT-utr, utb enl plan 18 200 0 200 

Summa, tkr  860 3 576 30 3 546 

Mål 

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

Inriktningsmål: Att ge förutsättningar för arbete och försörjning genom 
utbildningsinsatser för den enskilde, anpassade efter den lokala, regionala och nationella 
arbetsmarknadens rekryteringsbehov. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas 
att vuxenutbildningen erbjuder flera sätt att studera utifrån elevens förutsättningar. Dessutom sker 
samverkan ned Arbetsförmedlingen för att skanna av den lokala arbetsmarknadens rekryteringsbehov.  

Nyckeltal  

Andelen avbrott på SFI  

 4. God utbildning för alla 
 

Sammanfattning 
Det har varit tufft för många med kort utbildningsbakgrund att klara den 
digitala övergången under coronapandemin. Jämfört med tidigare år ser det 
ändå ut som avbrotten håller sig gott och väl inom målvärdet. 

 

Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som efter kursslut 
kommer ut i självförsörjning via arbete/vidare studier. 

 4. God utbildning för alla 
 

Sammanfattning 
Utfallet är lite lägre för första halvåret 2021 jämfört med tidigare. En trolig 
anledning till detta är coronapandemin som gjort det svårare att komma ut i 
arbete. 
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Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Inriktningsmål: 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. Förhållningssättet ska främja den enskildes delaktighet, trygghet och 
självständighet. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas 
arbete utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i samverkan. Pandemin har dock avsevärt försvårat 
teamarbetet i verksamheterna. 

Nyckeltal  

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - trygg med personal, andel 
(%)  
 

Sammanfattning 
Ny brukarundersökning genomförs under hösten 2021. År 2019 visade 
undersökningen att 78 % av brukarna kände sig trygg med personal jämfört 
med rikets 81 %. 

 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - trygg med personal, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Andel brukare som känner trygghet har ökat från 88 % till 95 % i 2020 års 
brukarundersökning. 

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  
 

Sammanfattning 
2021 års brukarundersökning är ännu inte publicerad. Resultat från "Vad 
tycker de äldre 2020" uppger 90 % att de är mycket nöjda eller ganska nöjda 
med hemtjänsten. 
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Nyckeltal  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Resultat från "Vad tycker de äldre 2020" visar att 86 % är mycket nöjda eller 
ganska nöjda med det särskilda boendet. 

 

Brukarbedömning boendestöd SoL - trygg med personal, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Att brukarna/deltagarna ska känna sig trygg med personal har det arbetats 
aktivt med. Målgruppen är känslig för förändringar, till exempel då ny 
personal tillkommer eller flytt till ny lokal sker. 

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra 
synpunkter eller klagomål, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Bedömningen är att kännedom om synpunktshanteringen är låg hos brukare 
och anhöriga. När personal informerar om möjlighet att framföra synpunkter 
och klagomål är det få som vill lämna synpunkter/klagomål eftersom man 
inte vill vara till besvär. Utfallet visar på att 59 % kände till att möjligheten 
fanns att framföra synpunkter eller klagomål jämfört med rikets 64 % . 

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra 
synpunkter eller klagomål, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Årets brukarundersökning är ännu inte publicerad. Brukarundersökningen 
2020 visar att 55 % kände till möjligheten att framföra synpunkter eller 
klagomål jämfört med rikets 44 %. 

 

Inriktningsmål: Verksamheten ska tidigt identifiera individer, familjer i risksituationer och 
särskilt bör våld i nära relationer, psykisk ohälsa och missbruk prioriteras. Förvaltningen 
ska tidigt reagera, agera och samverka. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas 
arbete för att få vetskap och kunskap om barnens upplevelser vid utredning och uppföljning samt öka barns 
och ungdomars brukarmedverkan och delaktighet. 
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Nyckeltal  

Antal anställda som fortbildats i psykisk livräddning, missbruk samt 
våld i nära relationer.  

 3. Hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 10. Minskad ojämlikhet 
 

Sammanfattning 
Rådande pandemi har delvis begränsat fortbildningsplanen gällande psykisk 
hälsa, missbruk samt våld i nära relationer men webb-utbildningar till 
personal har genomförts. 

 

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

Inriktningsmål: Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med ett gott och 
nära ledarskap i god arbetsmiljö samt vara en attraktiv arbetsgivare för att säkra en 
framtida personalförsörjning. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas 
att genom dialog, återkoppling och tillitsbaserat ledarskap skapa förutsättning för aktiva medarbetare och 
arbetsglädje. Det pågår arbete med att sätta struktur för framtida schemaläggning inom utveckling av heltid 
som norm. Sjukskrivningstalen har ökat i samband med pandemin. 

Nyckeltal  

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

 3. Hälsa och välbefinnande 
 

Sammanfattning 
Vid en jämförelse av sjukskrivningstalen under år 2021 med samma period år 
2020 noteras en ökning med 0,73 procentenheter. Det är de långa 
sjukskrivningarna som har ökat medan de korta sjukskrivningarna har 
minskat. 

 

Heltidsanställda månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Utfall för 2021 är ännu inte klart. Alla tillsvidare- och tidsbegränsade 
anställningar från och med 1 januari 2021 omfattar heltidsanställningar. 
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Inriktningsmål: Att med effektiva arbetsmarknadspolitiska insatser få fler personer med 
ekonomiskt bistånd att nå egen försörjning med fokus på ungdomar som står utanför 
arbete och studier samt personer med bristande språkkunskaper. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas 
arbetsmarknadspolitiska insatser med målet att individer med ekonomiskt bistånd ska utvecklas och i allt 
större utsträckning komma i egen försörjning. Förändrade rutiner, arbetssätt och samarbete med näringslivet 
ska öka möjligheten till arbete för alla. 

Nyckeltal  

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%)  
 

Sammanfattning 
Resultat för år 2021 har ännu inte publicerats. Utfallet för år 2020 var för 
Åmåls kommun 78 %, vilket är i nivå med riket. Resultatet har förbättrats 
jämfört med 2019. 

 

Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)  8. 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 

Sammanfattning 
Det finns inga tillgängliga data för år 2021. 

 

Inriktningsmål: Digitalisering och välfärdsteknik ska alltid vara ett alternativ till 
ändamålsenlig lösning för att stärka självständighet och delaktighet för den enskilde samt 
kunna frigöra resurser för att möta framtida behov. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. Som exempel kan nämnas 
att det digitala perspektivet ska genomsyra verksamheten och digitala lösningar ska alltid vara 
förstahandsvalet vid all verksamhetsutveckling. Digitaliseringsinsatser ska värderas utifrån nyttor som 
skapas för medborgare, verksamheter och samhälle. Genom digitala lösningar ska det bli möjligt för 
kommuninvånarna att ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Nyckeltal 

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

Sammanfattning 
Nytt trygghetslarm har installerats på Ekbackens särskilda boende. Trygghetslarmet är av typen AI-teknik. Ett 
visningsrum för välfärdsteknik har installerats på Åmålsgården och visningar för brukare, anhöriga och personal har 
möjliggjorts. 
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Överförmyndarnämnden 

Beskrivning av grunduppdrag 
Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga 
föreskrifter, riktlinjer och direktiv för statsbidrag som beslutas av staten samt politiska strategier, mål, 
inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen. 

Grunduppdraget kan beskrivas genom att besvara följande frågor: 

• För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten? 
• Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa? 
• Vad ska verksamheten utföra? 

Verksamhetsområde Målgrupper Behov Utbud 

Tillsynsverksamhet 
 

Huvudmän (de som har 
en ställföreträdare) samt 
minderåriga. 

Se till att de som har 
en ställföreträdare 
(god man, förvaltare 
eller förmyndare) 
inte lider några 
rättsförluster. 

Granska och utföra tillsyn för att 
kontrollera att ställföreträdare sköter 
sina uppdrag på ett lämpligt sätt, 
utreda ärenden efter föreläggande av 
tingsrätt, utreda behov av 
godmanskap/förvaltarskap och ansöka 
om anordnande hos tingsrätten, 
rekrytera gode män/förvaltare samt 
tillhandahålla lämplig utbildning för 
ställföreträdare. 

Uppföljning av ekonomi och mål 

Ekonomi 
Ekonomin för kommunstyrelsen/nämnden redovisas i nedanstående tabeller avseende januari-augusti 
innevarande år. 

Driftbudgeten har sammanställts i ett delårsbokslut. Beräknade nettokostnader på årsbasis har jämförts med 
budget. I årsprognosen framgår eventuella avvikelser - överskott om beräknade nettokostnader är lägre än 
budget eller underskott om beräknade nettokostnader är högre än budget. 

Utfall och budget för investeringar har sammanställts per ansvarsenhet. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

Flyktingmottagning och 
Arbetsmarknadsåtgärder 

19 0 0 0 

Överförmyndarverksamhet 1 939 2 639 0 2 639 

Summa, tkr 1 958 2 639 0 2 639 

 

Investeringsbudget per ansvarsenhet 

Ansvar (text) Investeringsprojekt 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Överförmyndarkontor 
9100 Nytt 
handläggarsystem 

0 160 0 160 

Överförmyndarkontor 
9017 Nytt 
handläggarsystem 

0 215 200 15 

Summa, tkr  0 375 200 175 
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Mål 

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

Inriktningsmål: För att huvudmännens rätt ska kunna tillvaratas ska 
överförmyndarnämnden samverka med olika aktörer i samhället för att ska skapa 
trygghet och välfärd samt sprida information om nämndens verksamhet och 
ansvarsområden. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått då nyckeltal som verksamheterna följer visar att kommunen har 
förbättringspotential. Samverkan sker med både socialtjänster och den ideella sektorn i berörda kommuner. 
På grund av covid-19 har digitala träffar hållits. Informationsgivning har även skett genom brev. 

Nyckeltal  

Antal dialoger med socialtjänster och den ideella sektorn ska öka.  
 

Sammanfattning 
Antal dialoger med socialtjänster och ideella sektorn ska öka. Målet är tolv 
dialoger under 2021. Nio dialoger är genomförda och fler är planerade under 
hösten. Bedömningen är att målet kommer att nås. 

 

Inriktningsmål: Rättssäkerheten för huvudmännen ska öka genom att rätt 
utbildningsinsatser ges till personalen. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Utifrån den rådande situationen med covid-19 har 
medarbetarna endast deltagit vid digitala utbildningsinsatser under året. När situationen återgår till 
normalläge är det viktigt att personalen får möjligheter att delta även vid fysiska utbildningstillfällen för att 
öka sin kompetens och sina färdigheter. 

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Inriktningsmål: För att tillförsäkra trygghet och säkerhet för huvudmän och myndlingar 
ska överförmyndarverksamheten kännetecknas av hög kvalitet. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som inte uppnått. Överförmyndarnämnden har inte klarat målet att utreda alla 
inkomna ärenden gällande anmälningar om behov av god man /förvaltare inom tidsramarna. 
Handläggningstiderna påverkas bland annat av om ansökan/anmälan är komplett både vad gäller handlingar 
och att dessa ska vara korrekt ifyllda, om ärendet är av komplex karaktär, vilket medför en djupare utredning 
och bedömning från handläggarens sida eller om det är svårt att rekrytera en lämplig ställföreträdare, vilket 
det oftast är i komplexa ärenden.  
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Nyckeltal  

Minst 90 procent av ansökningar om medgivande till uttag från 
överförmyndarspärrat konto ska beslutas inom tio arbetsdagar  
 

Sammanfattning 
Målet är att kompletta ansökningsärenden om uttag från ett 
överförmyndarspärrat konto ska hanteras på enheten inom 10 arbetsdagar. 
Målet har uppfyllts. Av totalt 115 ärenden om uttag från spärrat konto har 
112 ärenden hanterats inom tidsramen. Målet nås. 

 

Förteckningar ska granskas inom 60 kalenderdagar från 
ankomstdatum.  
 

Sammanfattning 
Förteckningar ska granskas inom 60 kalenderdagar från ankomstdatum. 
Överförmyndarnämnden har under perioden tagit emot 74 förteckningar och 
granskat samtliga inom 60 kalenderdagar. Målet nås. 

 

Granskning av sluträkningar samt arvodering ska vara slutförda senast 
en månad efter att de kommit in till överförmyndarnämnden om 
redovisningshandlingarna är kompletta  
 

Sammanfattning 
Granskning av sluträkningar samt arvodering ska vara slutförda senast en 
månad efter att de kommit in till överförmyndarnämnden om 
redovisningshandlingarna är kompletta. I 73 ärenden av totalt 77 ärenden 
har granskning av sluträkningar hanterats inom uppsatta mål, vilket 
motsvarar 94,8 procent. Målet nås. 

 

Minst 90 procent av årsräkningarna ska vara granskade senast sju 
månader från att de kommit in till överförmyndarnämnden.  
 

Sammanfattning 
Minst 90 procent av årsräkningarna ska vara granskade senast sju månader 
från att de kommit in till överförmyndarnämnden. Av samtliga inlämnade 
årsräkningar var drygt 98 procent färdiggranskade vid utgången av T2. Målet 
nås. 

 

Vitesföreläggande ska skickas ut senast två månader från sista datum 
som handlingen skulle ha varit inne hos överförmyndarnämnden.  
 

Sammanfattning 
Vitesföreläggande ska skickas ut senast två månader från sista datum som 
handlingen skulle ha varit inne hos överförmyndarnämnden. De 
ställföreträdare som inte lämnar in redovisningshandlingar i tid ska 
vitesföreläggas. Överförmyndarnämnden har vitesförelagt 15 personer under 
aktuell period. Samtliga vitesförelägganden har hanterats inom angiven 
tidsram. Målet nås. 
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Nyckeltal  

Ensamkommande barn ska få en god man inom 14 dagar.  
 

Sammanfattning 
Ensamkommande barn ska få en god man inom 14 dagar. Inga sådana 
ärenden har inkommit under perioden. Målet nås. 

 

Anmälningar om behov av godmanskap ska handläggas inom 90 
kalenderdagar från det att handlingen inkom till 
överlämnande/avskrivning.  
 

Sammanfattning 
Anmälningar om behov av godmanskap ska handläggas inom 90 
kalenderdagar från det att handlingen inkom till överlämnande/avskrivning. 
Målet nås inte. Ofullständiga handlingar, svårigheter med rekrytering av 
ställföreträdare och komplexa ärenden leder till långa handläggningstider.   

 

Anmälningar om behov av förvaltarskap ska överförmyndarenheten 
handlägga inom 150 kalenderdagar från det att handlingen inkom till 
överlämnande/avskrivning.  
 

Sammanfattning 
Anmälningar om behov av förvaltarskap ska handläggas inom 150 
kalenderdagar från det att handlingen inkom till överlämnande/avskrivning. 
Målet nås inte. Ofullständiga handlingar, svårigheter med rekrytering av 
ställföreträdare och komplexa ärenden leder till långa handläggningstider. 

 

Ansökningar om överförmyndarnämndens medgivande ska handläggas 
och beslut fattas inom 45 kalenderdagar.  
 

Sammanfattning 
Ansökningar om överförmyndarnämndens medgivande ska handläggas och 
beslut fattas inom 45 kalenderdagar. Samtliga ärenden under perioden 
gällande ansökningar om överförmyndarnämndens medgivande har 
hanterats inom tidsramarna. Målet nås. 

 

Omprövning av förvaltarskap - Samtliga förvaltarskap ska omprövas 
innan årsskiftet.  
 

Sammanfattning 
Samtliga förvaltarskap ska omprövas innan årsskiftet. Omprövning av 
förvaltarskap sker enligt plan under hösten 2021 och bedömningen är att 
målet kommer att nås. 
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Nyckeltal  

Antal årsräkningar som granskas med fördjupad kontroll ska öka.  
 

Sammanfattning 
Antal årsräkningar som granskas med fördjupad kontroll ska öka. År 2020 
djupgranskades 25 årsräkningar. Under aktuell period har 60 årsräkningar 
djupgranskats. Målet nås. 

 

Inriktningsmål: Rättssäkerheten för huvudmän ska öka genom ett värdigt och respektfullt 
bemötande. Huvudmän ska ha inflytande och vara delaktiga i beslut om åtgärder och 
insatser som berör dem. 

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. 
Som exempel kan nämnas fortsatt prioriterat arbete med att systematiskt förbättra utredningsverksamheten 
i syfte att alltid utgå från den enskildes individuella behov och förutsättningar. Arbetet med att förbättra 
verksamheten pågår ständigt. 

 

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

 

Sammanfattning 
Inriktningsmålet bedöms som delvis uppnått. Aktiviteter som bidrar till bättre måluppfyllelse genomförs. 
Som exempel kan nämnas att barnperspektivet är i fokus och uppföljning sker i internkontrollplanen. 
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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. 

Balansomslutning Balansomslutning är summan av tillgångar i balansräkningen eller summan 

av eget kapital, avsättningar och skulder.  

Balansräkning Balansräkning är en uppställning av tillgångar och skulder vid ett givet 

tillfälle. 

Driftredovisning Externa och interna kostnader och intäkter 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 anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. För ekonomin anges finansiella mål som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Inriktningsmål Ett inriktningsmål är ett övergripande och styrande mål som antas av 

nämnder och styrelse. 

Interimsposter Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 

Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. 

Dessa balansposter används då inkomster och utgifter periodiseras på rätt 

år/period. 

Intäkt Periodiserad inkomst, det vill säga den del av inkomsten som tillhör 

året/perioden. 

Investeringsredovisning Omfattar utgifter för investeringar av 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 Not 1 Redovisningsprinciper i kapitlet 

Noter och tilläggsupplysningar. 

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. 

Självfinansieringsgrad Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande 

verksamheten dividerat med nettoinvesteringar. Uppgifterna hämtas från 

kassaflödesanalysen. 

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. 

Strategiskt mål Strategiskt mål är kopplat till ett strategiskt utvecklingsområde. 

Strategiskt 
utvecklingsområde 

Strategiskt utvecklingsområde har identifierats som viktigt för att nå 

visionen. 
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KS AU § 118 Delårsbokslut för teknik‐ och fritidsnämnden 
år 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att notera 
informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik‐ och fritidsnämnden Säffle‐Åmål redovisar delårsbokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål samt 
nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner. 

Teknik‐ och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med ‐2 125 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav ‐375 tkr avser Säffle och ‐1 750 tkr avser 
Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA‐
verksamheten ett underskott om ‐150 tkr och verksamheten för renhållning ett 
överskott om +1 000 tkr. VA‐verksamheten i Åmål beräknas redovisa ett 
underskott om ‐1 175 tkr och renhållningen i Åmål ett +/‐ 0‐resultat. Östby 
prognostiserar ett underskott om ‐400 tkr som vid årets slut debiteras 
renhållningskollektiven. 

Beslutsunderlag 

‐ Protokollsutdrag teknik‐ och fritidsnämnden 21 september 2021 § 93 

‐ Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Teknik‐ och fritidsnämnden 

__________ 
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§ 93 Dnr TFNSÅ/2021:2 

Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2021 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar delårsbokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål samt 
nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 125 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav -375 tkr avser Säffle och -1 750 tkr avser 
Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett underskott om -150 tkr och verksamheten för renhållning ett 
överskott om +1 000 tkr. VA-verksamheten i Åmål beräknas redovisa ett 
underskott om -1 175 tkr och renhållningen i Åmål ett +/- 0-resultat. Östby 
prognostiserar ett underskott om -400 tkr som vid årets slut debiteras 
renhållningskollektiven. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-15 

Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2021 

Investeringsuppföljning efter augusti 2021 

Balansposter 

Coronarelaterad analys 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt delårsbokslut 2021 
godkänns. 

2. Balansposter i delårsbokslutet 2021 godkänns 

3. Investeringsuppföljning efter augusti 2021 godkänns 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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Säffle 

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.1: Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjande verksamhet. 
  

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI=60 (medel Sverige) eller motsvarande i egen mätning (index) 62.0 62.0 60.0 

    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Trenden är ökad 

Effekt/resultat/analys 

Teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter är jämförbart med tidigare år. Enkätundersökningen 
Kritik på teknik genomförs vart tredje år och nästa tillfälle blir under 2022. Verksamheten fokuserar mycket på att säkerställa gott 
löpande underhåll av anläggningar där nämnden under 2020 beslutade om underhållsplan för spår och leder. Nuläget vad gäller 
standard och utbud är gott. 

Pandemin har påverkat beläggning och verksamhet i samtliga idrottshallar. Den mycket restriktiva våren har lämnat hallarna tomma. 
Under senare delen av våren har endast barn och ungdomar fått vara i verksamhet men från och med sommaren har alla 
målgrupper kunnat vara aktiva igen på våra anläggningar men fortfarande med anpassningar. 

Vi har inte arrangerat prova-på verksamheter, eller arrangerat öppna arrangemang och inte heller simskolor.Viss lovverksamhet har 
kunnat genomföras under sommarlovet med hjälp av föreningslivet och medel från socialstyrelsen. 

Fokus har ändrats om något för att bevara en aktiv livsstil och någorlunda meningsfull vardag, då vi normalt har mycket resurser i 
våra hallar, har vi nu haft mer uppmärksamhet på badplatser och spår och leder där det har varit möjligt att vara. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Pandemin har haft stor påverkan på park och fritidsenhetens verksamheter. Vi har fått ett större antal besökare på spår och leder, 
vilket var tydligt under januari-mars då skidspåren kunde anläggas med natursnö initialt och med konstsnö senare på vid 
Tegnerområdet och Nysäter. Vi har även haft fina möjligheter under vintermånaderna till skridskoåkning både på naturis och 
uppspolad is. 

Sim- och idrottshallar har haft kraftigt reducerad verksamhet pga pandemin och endast för rekommenderad ungdomsverksamhet 
enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer. Positivt är att berörda föreningars verksamhet i Säffle och Åmåls ishallar har kunnat 
samordnats i Säffle ishall då ishallen i Åmål används till vaccinationscentral. 

Ett stort arbete pågår fortsatt i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, 
föreningsbidrag och avtal. Ett utkast till lekplatsutredning har tagits fram och där återstår nu att utifrån materialet färdigställa en plan 
utifrån jämställdhet, tillgänglighet och trygghet. 

Arbetet med nya riktlinjer för föreningsbidrag fortgår och beräknas slutföras i vår. Återstående arbete är beräkningar hur det slår 
ekonomiskt och att riktningen i stödet blir det vi önskar. En revidering från Riksidrottsförbundet och deras aktivitetsstöd under 
försommaren ska också studeras utifrån hur dess påverkan ska vägas in. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.2: Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en enklare vardag för kommuninvånarna genom ökad digitalisering 
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 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Antal e-tjänster 3.0                   

 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Ökad 

Effekt/resultat/analys: 

Våra kommuninvånare anmäler frekvent de fel som uppkommer till vår kundtjänst via appen, e-post eller telefonsamtal. Antalet 
avslutade ärenden i felanmälansystemet Infracontrol ökade mellan 2019 och 2020 med ca 100 ärenden, till 1200 stycken. 
Statistiken visade då att gatuenheten fått minskat antal ärenden mellan 2019 och 2020, medan park och fritid hade ökat sina antal. 
Uppföljning kommer att göras i årsbokslutet. 

Genomsnittlig handläggningstid har minskat markant inom kategorierna park, fritid och återvinningsstationer Åmål. För övriga 
områden ligger handläggningstiden kvar på samma nivå som tidigare år. Vi kan konstatera att efter den tidigare genomförda 
utvecklingsinsatsen har fler ärenden handläggs på ett bättre sätt, med mer återkoppling till kund och ett snabbare avslut. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

För 2021 har vägbidragssystemet öppnats för digital ansökan. Under 2021 har 40% av vägföreningarna ansökt digitalt och alla 
vägföreningar har fått digital utbetalning av vägbidraget. Digitaliseringen har medfört snabbare handläggning och vägföreningarna 
har fått sina bidrag redan under våren. 

Under våren har förvaltningen också lanserat MyCarta på kommunens webbplats. Det är ett kartverktyg där man lätt kan hitta 
information om t.ex. gång- och cykelvägar, miljöstationer och kommunens gräsklippningsytor. MyCarta kommer att fortsättas byggas 
ut kontinuerligt. 

Att se över och förbättra renhållningens webbsidor har vi arbetat med detta och kommer att fortsätta under hela året. Tyvärr har det 
varit en del problem med Google Analytics, mätverktyget för kommunens hemsida, under året, vilket innebär att vi inte har 
tillförlitliga mätetal för året. 

Statisktik för Infracontrollappen samt felanmälningar via webbsidor visar att den ligger på samma nivå som förra årets uppgifter. 

Under hösten kommer vi att utöka antal e-tjänster framförallt inom vatten- och avlopp samt avfall/renhållningens 
verksamhetsområden för att underlätta kundernas kontakt med oss. 

I slutet av september kommer ett verktyg för digital kundservice "Kundo" att lanseras. Det är en digital mötesplats där kunder och 
kommuninvånare ska kunna få svar på de vanligaste frågorna samt chatta med oss. Vi har under sommaren arbetat med att ta fram 
olika frågor samt svar i ett enkelt och lättförståeligt språk. 

 
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

3.1: Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser inom nämndens 
verksamhetsområde 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser  13.0  

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är ökande 

Effekt/resultat/analys: 

Förutsättningarna för arbetsmarknadsåtgärder, praktikplatser och feriearbeten har fortsatt påverkats av pandemin. Nämnden har 
dock, med anpassningar i verksamheten kunnat ta emot fler personer inom områden för arbetsmarknadsåtgärder, praktik och 
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feriepraktik jämfört med föregående år. När det gäller feriepraktikanter så har mer än dubbelt så många arbetat i våra verksamheter. 
Förvaltningen medverkar i samverkan med Åmåls kommun kring arbetsmarknadsprojektet "Utvecklingsjobb Åmål" men inte ingått i 
något större arbetsmarknadsprojekt i Säffle. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Nämnden har som tidigare år medverkat aktivt till feriepraktikplatser under sommarmånaderna i både Säffle och Åmål. 

Vi har mer än dubblat antalet ungdomar i feriepraktik hos oss under sommaren. 170 ungdomar har deltagit i arbetsuppgifter inom 
nämndens verksamhetsområden i Säffle och Åmål, vilket är fler än förvaltningen någonsin tagit emot. Vi har hittat en bra modell där 
vi får in jobb från olika enheter och där verksamheten leds av flera handledare för att klara av de volymer vi tar emot. 
Handledningen är en förutsättning för att vi ska klara av emottagandet på ett kvalitativt sätt och ge ungdomarna en bra feriepraktik. 

För närvarande finns tio personer finns i olika arbetsmarknadsåtgärder inom våra verksamheter och 3 personer har kunnat erbjudas 
praktikplats, vilket är fler än år 2020. 

Nämnden medverkar i Åmåls kommuns projekt "Utvecklingsjobb Åmål". Upplägget innebär att förvaltningen 
tillhandahåller arbetsuppgifter inom det offentliga rummets utemiljö och arbetsmarknadsenheten i Åmåls kommun arbetsleder 
personerna i arbetsgrupperna. 

Positivt är att en medarbetare inom enheten för lokalvård, när behov uppstår, medverkar som utbildare hos Komvux i Åmål och 
Lärcenter i Säffle. Under hösten var en utbildning planerad på Lärcenter i Säffle men utifrån för lite anmälningar har utbildningen 
ställts in. 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.1: Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt friluftsområden ska upplevas som tillgängliga och 
attraktiva. 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI park, grönområden och natur 88% (%) 81.00%  88.00% 

NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv, föreningsliv 83% (%) 73.00%  83.00% 

Kritik på teknik:>/=71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och 

lekredskap för barnen 

   
71.00% 

Kritik på teknik >/=71% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen   71.00% 

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" 68.0 84.0 68.0 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Bedömd trend är oförändrad. 

Effekt/resultat/analys 

Park- och fritidsverksamheten har levererat stabila positiva resultat i de senaste NMI- och Kritik på teknikmätningarna. Med 
redovisade aktiviteter vill verksamheten säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad 
gäller standard och utbud är gott. När år 2020 summerades kunde vi konstatera att besökare till friluftsanläggningar hade ökat. 
Trenden fortsätter även 2021. 

När det gäller årets friluftskommun så är den enkäten uppdelad i tre områden; planer friluftsliv, information och samarbete samt- 
aktiviteter för friluftslivet. I planer för friluftsliv ligger vi kvar på samma nivåer som tidigare år. Vad gäller information och samarbete 
har vi höjt oss genom att vi marknadsfört våra naturområdet mm mer under föregående år. När det gäller aktiviteter för föreningslivet 
har tappat poäng. Delvis beror det på att vi inte har haft LONA-projekt i den omfattning som tidigare och så ser det ut som vi jobbar 
med färre målgrupper än flera andra kommuner. Sammantaget så har vi ändå gjort mer inom området friluftsliv åt det positiva hållet. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Kommunerna har tillsammans många idrotts- och fritids/friluftsanläggningar och lekplatser. En satsning för att höja standarden och 
skötsel av spår och leder har gjorts i Säffle under ett par år. Underhållsplan för spår och leder beslutades av nämnden i början av 
året och den ligger till grund för planering och prioritering. En plan för lekplatser med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och 
trygghet är nu färdigställd. Kvarstår för oss att implementera det i vår verksamhet med en plan över åtgärder och en 
investeringsplan. 
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Verksamheten har fokus på att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar och markområden. Med redovisade aktiviteter vill 
verksamheten säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och 
utbud är gott. 

Underhåll av spår och leder följer den nya beslutade planen. Ekenäs vandringsleder har fått nya spänger. Elljusspåret i Svanskog 
har grusats och utjämnats och vid spårcentralen finns nya bänkar och bord. Vid Höglunda motionsspår har en del av elljusspåret 
lagts om och fått en ny sträckning. 

Gruppbyten av belysning har gjorts i Svanskog, Värmlandsbro och vid Tegner där även rötskadade belysningsstolpar bytts ut. 

Arbete pågår med att undersöka möjligheter till om någon av lederna på Ekenäs ska bli en Värmlandsled. Förhoppningen är att nå 
en kvalitetssäkring med hjälp av en gemensam standard som finns i Värmland, samt få hjälp med dragningskraft och besöksnäring 
genom ett starkare varumärke. 

En arbetsgrupp mellan fritid, näringslivsenheten, Visit Värmland och Värmlandsidrotten har startat för att titta på marknadsföring av 
Säffle och några destinationer för ökad besöksnäring som även ska ha effekt för den lokala folkhälsan genom ökat utbud och bättre 
kvalitet på produkterna. 

 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.2: Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla. 
  

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI gator och vägar 55 (index) 56.0  53.0 

Kritik på teknik >/=55% ska vara helt/ganska positiva till vinterväghållningen i kommunen   55.00% 

Kritik på teknik >29% ska uppleva bra/ganska bra standard på kommunens gator   29.00% 

Kritik på teknik >/=76% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad och Kritik på teknik görs nästa år. 
Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således på 2020 års data, kombinerat med en intern analys av hur årets insatser och 
aktiviteter inom gatuenheten lär påverka måluppfyllelsen. Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt) samt 
snöröjningsinsatser är av störst betydelse för invånarnas upplevelse av gator/gång- och cykelbanor. Den sistnämnda variabeln 
påverkas dock i stor utsträckning av hur snörik vintern varit. 

Beläggningsbudgeten är lägere år 2021 jämfört med föregående år. Förvaltningen prioriterar då de mest trafikintensiva gatorna, 
vilka också slits mest. De mest trafikintensiva gatorna finns i Säffle stad. Gatuenheten arbetar fortsatt med beläggningsarbeten i 
övriga delar av kommunen, vilket redovisas i aktiviteterna, men konsekvensen av minskad beläggningsbudget är gradvis minskad 
beläggning i ytterområdena. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Beläggningsåtgärder: 

Större beläggningsåtgärder har utförts på Annevigatan-Calvertsgatan, Industrigatan, Hyttegatan, Olov Trätäljagatan, Carl Ugglas 
gata Svaneholm, Talmansgatan Svaneholm, John Bryntesons väg Svaneholm, Norbrovägen Värmlandsbro. 

Under kvarvarande del av hösten kommer endast mindre beläggningsarbeten utföras. 

Vi har även utfört snabelbilslagning, återställning efter mindre va-schakter, kabelschakter, mindre justeringsarbeten mm och 
liknande arbeten utförs även under hösten. Bärighetsklassning av ca 5 km gator kommer att utföras där det inom närtid kan bli 
aktuellt att öka bärighetsklassningen till BK4 (tyngre lastbilstransporter). 
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Tillgänglighetsanpassning: 

Under hösten 2021 avser vi utföra tillgänglighetsåtgärder. Planeringen som görs tillsammans med Tillgänglighetsrådet har dock 
kommit efter under pågående pandemi då vi bl a inte kunnat utföra gemensamma tillgänglighetspromenader. 

Gatubelysning: 

Under året har ny gatubelysning monterats väster om Höglundaskolan där en sträcka helt saknat belysning i ca 3 år. I övrigt utförs 
ordinarie drift- och underhållsarbeten men det kommer att tillkomma ny belysning på Säterivägen, Kronvägen och Ladugårdsparken 
i samband med att dessa byggs ut. 

Under hösten/vintern planeras för en workshop om gatubelysning med berörda politiker och tjänstepersoner i syfte att prioritera vilka 
kriterier som ska gälla i framtiden för att gatubelysning ska bibehållas, byggas ut eller tas bort. 

Rent och snyggt: 

I maj medverkade vi tillsammans med övriga förvaltningar och Fastighetsägarna i Säffle i Skräpplockarveckan som är en del i Håll 
Sverige rent-kampanjen. Det gjordes genom att fastighetsägarna, kommunen och privatpersoner gemensamt städade under några 
utvalda dagar. Syftet var både att få rent och snyggt men också en möjlighet att försöka påverka alla till att minska nedskräpningen 
och att vi tillsammans ansvarar för att det är rent och snyggt. En liknande kampanjinsats kommer att göras i september månad. 

Städning med sopmaskin sker två dagar per vecka i respektive kommun maj-november. 

Under helger maj-september städas centrum mha idrottsföreningen Säffle SK. 

Under hela året städar en personal från AME områden kring absoluta centrum dagligen och anställningen bekostas av gatuenheten 
och fritidsenheten. Denna lösning har nu pågått i ca 7 år och är en viktig resurs. Ogräsbekämpning med het ånga har genomförts 
kring Stortorget och Persons gränd med lyckat resultat, vi har även fått hjälp av både AME och feriearbetare med ogräsrensning i 
centrum. Dikesslåtter har körts i lite större omfattning jämfört med föregående år. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.3:Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI gång- o cykelvägar ska vara minst 55 (index) 58.0  54.0 

Kritik på teknik >/=45% ska gå till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer   45.00% 

Kritik på teknik >/=46% ska sommartid cykla någon/några gåner i veckan eller mer   46.00% 

Kritik på teknik >/=13% ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer   13.00% 

Kritik på teknik >/=51% ska uppleva bra/ganska bra standrd på kommunen gc-vägar   51.00% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Trenden är ökad 

Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad och Kritik på teknik görs nästa år. 
Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således på 2020 års data, kombinerat med en intern analys av hur årets insatser och 
aktiviteter inom gatuenheten lär påverka måluppfyllelsen. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Den 2 februari 2021 antog Kommunfullmäktige en cykelplan för Säffle kommun. För att implementera planen och uppnå ökad 
cykling i kommunen kommer en projektantälld cykelsamordnare arbeta med dessa frågor i samverkan med övriga förvaltningar. 

Beläggning 

Under året har 200 m gc-väg förstärkts och asfalterats mellan Stockvägen och Enbärsvägen, belysning har monterats och ca 100 m 
gc-väg har asfalterats väster om Höglundaskolan. Under hösten ska ytterligare ca 300 m gc-väg asfalteras mellan Granvägen och 
Tegnérfältet. Fram till våren 2022 kommer totalt ca 700 m ny gc-väg att nyanläggas i samband med att industrigatorna Kronvägen 
och Säterivägen byggs ut samt bostadsområdet Ladugårdsparken. 

Vi har deltagit som sponsorer för Trafikkalendern som delger skolorna ett undervisningsmaterial om skolvägar och trafiksäkerhet likt 
tidigare år och vi deltar också i Momentas kampanjer med reflexer, västar och cykelhjälmar till mindre skolbarn. Vi ska försöka 
påverka kommunens skolor i åk F-6 att medverka i kampanjen "Gå & cykla till skolan" för att stimulera till att fler ska välja detta 
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alternativ och under hösten kommer vi dela ut reflexer till allmänheten. 

2021 ställdes Trafikens dag in pga corona-pandemin. 

 
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.1: För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten utan anmärkning enligt 
livsmedelsverkets krav. 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (antal)    

Utbytestakten för renvattenledningar uppnår >0,7%=141 år 0.30% 0.20% 0.70% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Inga anmärkningar har registrerats på prov tagna på utgående vatten från Säffle vattenverk så här långt 2021. 

En avvikelse "tjänligt med anmärkning" har kunnat noteras för Svanskogs vattenverk. Anmärkningen bestod i ett marginellt 
överskridande av parametern turbiditet (grumlighet). Åtgärd är vidtagen och avvikelsen åtgärdad. Inga avvikelser har ännu noterats 
för Nysäters vattenverk. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

I syfte att ytterligare öka driftsäkerheten avses vattenverkets råvattenpumpstation uppgraderas avseende pumpkapacitet, 
översvämningstryggande åtgärder, samt styrteknisk. Aktuella åtgärder avsågs färdigställas under 2021. I aktuella åtgärder ingår att 
skapa förutsättningar för installation av ett "early warning system" i stationen. Åtgärden har försenats då Premium Svensk Lax 
påtalat eventuella önskemål om att även utnyttja ett orenat råvatten i sin produktion. Ett sådant extra råvattenuttag innebär att 
dimensioneringen av åtgärderna i råvattenstationen ej kan färdigställas. Beslut har därmed tagits att avvakta denna åtgärd till de 
dimensionerande grundförutsättningarna är helt klarlagda. Åtgärd hoppas nu kunna färdigställas 2022. 

Vidare har projekteringen tillsammans med upphandlad entreprenör inletts för de omfattande renoveringsarbeten som avses 
genomföras vid Säffle Vattenverk. Dessa åtgärder omfattar re-lining av verkets flocknings- och sedimenteringsbassänger, 
renovering av filter, samt utbyte av träkomponenter i verkets sedimenteringssteg till ersättningsalternativ i livsmedelsgodkänd plast 
och rostfritt stål. Aktuella åtgärder avses färdigställas 2022. 

Omfattande problem med "brunt vatten" har tidigare förekommit på ledningsnätet i Värmlandsbro. En underhållsspolning av 
renvattenledningar har nu genomförts. Aktuell spolning har varit framgångsrik och mängden samtal från abonnenter om "brunt 
vatten" har avsevärt minskat. Givet framgången har metoden beslutats att tillämpas i en systematisk spolplan för hela ledningsnätet. 

Den omfattande provtagning som genomförts i Väster- och Mellansvan i syfte att utreda en ny vattentäkt i Svaneholm är färdigställd. 
Aktuella data ska nu utvärderas i en fas två av aktuell utredning. 

Ett arbete har pågått under året för att med hjälp av ett datafilformat (Interlab) automatiskt läsa in lab-data i det övergripande 
driftövervakningssystemet. Funktionen har avsevärt förbättrar möjligheterna att snabbt och enkelt åskådliggöra även analysresultat 
från externt och internt lab tillsammans med övriga on-lineövervakade driftparametrar. Syftet är att underlätta resultatuppföljning och 
att driftpersonalen snabbare ska kunna reagera på avvikelser i produktionen. 

Utbyggnation av flödesmätning med LoRa-WAN teknik för effektiviserad läcksökning avses installeras under hösten 2021. 

Vattenskyddsområden: 

Enhetens utarbetade förslag till nytt vattenskyddsområde för Säffle och Värmlandsbro har godkänts av KF och har överlämnats till 
Länsstyrelsen för beredning inför slutgiltigt beslut. VA-enheten och Miljökontoret har i samråd enats om aktuellt 
kompletterings/revideringsbehov. Det reviderade förslaget kommer att inlämnas till Länsstyrelsen för beredning under 2022. 

Teknisk utredning och riskanalys har tagits fram för Nysäters nya vattenskyddsområde. Förslaget granskas av VA-enheten och 
Miljökontoret för godkännande innan upprättande av förslag på skyddsföreskrifter och slutligt förslag för vattenskyddsområdets 
geografiska utbredning. Målsättningen är att färdigt förslag kan godkännas av KF för överlämnande till Länsstyrelsen under 2022. 

Arbetet med vattenskyddsområden för kommunens allmänna vattentäkter har försenats på grund av hög arbetsbelastning på 
VA-enheten. 
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Ett inledande av processen med att upprätta ett nytt vattenskyddsområde för Svanskog inväntar färdigställande av pågående 
utredningar beskrivna ovan. 

Spolplaner för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar är upprättade. Driftsättning av 
aktuella planer är försenade då infrastruktur för hantering av spolslam saknas. Driftsättning planeras nu kunna ske tidigast 2022. 

I kombination med förstärkta re-investeringsramar avser enheten fortsatt jobba mot att i så hög grad som möjligt säkerställa 
optimering av antalet lagda meter med investerad krona, t.ex genom tillämpning av ny teknik som schaktfri ledningsrenovering. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.2: Avloppsvattnet ska renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna tillstånd 
  

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Inga gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärden ska överskridas (index)    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

BOD-halterna i utgående vatten är normala och under begränsningsvärdena med god marginal. Reningsgraden för BOD är, givet 
aktuella resultat för halvåret 2021, för låg. Reningsgraden påverkas dock av rutinmässig nedtappning och underhåll under våren och 
ökar sedan i regel succesivt under året för att klara kravet som utgörs av ett årsmedelvärde. Aktuell parameter är dock fortsatt en 
utmaning att uppnå villkoret för. 

Fosforreningen på verket är något bättre KV2 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Haltkravet uppfylls med god marginal 
men reningsgraden uppfylls ej. Även fosforreningen påverkas dock i hög grad av rutinmässiga nedtappningar och underhåll under 
våren och ökar, likt för BOD, i regel succesivt under året för att klara kravet. Verkets haltkrav för kväve och TOC uppfylls vid 
beräkning av årsmedelvärde för KV2. 

Förhoppningsvis ska de stora mängder nederbörd som kraftigt påverkade resultaten 2019 och 2020 utebli 2021. Dessa är 
otvivelaktigt den största påverkansfaktorn avseende verkets möjlighet att uppnå godkända reningsgrader för BOD och fosfor. 

Nysäter och Svaneholms reningsverk uppfyller med mycket god marginal aktuella begränsningsvärden så här långt 2021. Förstärkta 
reningskrav på aktuella anläggningar är dock sannolika vilket förväntas innebära behov av ytterligare investering i dessa 
anläggningar inom kommande 5-10 års period. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Löpande förstärkning av re-investeringsramen för omläggning/duplicering avses utnyttjas för att systematiskt reducera identifierade 
tillskottsvattanemängder i spillvattennätet, i huvudsak i samband med kraftig ihållande nederbörd. Vidare är en systematisk 
uppföljning av enskilda fastigheters separeringsgrad centralt för att kostnadseffektivt påskynda detta arbetet. Enhetens nya 
verksamhetssystem VA-banken innehåller anpassade moduler för att effektivisera detta arbete som historiskt varit behäftat med 
omfattande försummelse från VA-huvudmannens sida (Innan 2011). För att underlätta detta arbete, givet mycket hög 
arbetsbelastning på enheten, så avses samarbete med utförande entreprenör inledas. Förhoppningen är att detta kan inledas under 
2021. 

Planer för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar är upprättade. Dessa avses bidra till 
ovan beskrivet initiativ att systematisk identifiera tillskottsvatten inkl. felkopplade fastigheter. Driftsättning av aktuella planer är 
försenade då infrastruktur för hantering av spolslam saknas. Driftsättning planeras nu kunna ske tidigast 2022. 

En omfattande utbyggnad av bräddmätning och relaterad möjlighet att effektivt identifiera områden med omfattande 
tillskottsvattenmängder avses inledas hösten 2021. Även dessa anordningar avses uppkopplas till det LoRa-WAN nät som 
upprättades 2020 i Säffle (för vilket VA-enheten utgör nätägare). 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.3: Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet 
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 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

SCB:s NMI: >/=86 82.0   

Kritik på teknik :>/= 92% (%)    

 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad och Kritik på teknik görs nästa år. 
Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således på 2020 års data, kombinerat med en intern analys av hur årets insatser och 
aktiviteter inom VA-enheten lär påverka måluppfyllelsen. Betygsindex för endast kommunala vattentjänster uppgick i bokslutet 2020 
till indextal 84 för centralorten och 92 för annan tätort. Aktuellt betygsindex 2019 var 85 för centralorten och 70 för annan tätort. En 
marginell sänkning kunde därmed noteras för centralorten men en betydlig ökning för annan tätort. 

Det genomsnittliga betyget (där även enskilda VA-anläggningar ingår) uppgick 2020 till 82. Vilket tangerarade resultatet för 2019. 
Det genomsnittliga betygsindexet för samtliga deltagande kommuner 2020 var 77. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Premium Svensk Lax AB har uttryckt önskemål om att ansluta planerad fiskodlingsverksamhet till Säffle Kommuns allmänna 
VA-anläggning. Teknik- och fritidsförvaltningen har med en arbetsgrupp genomfört en omfattande utredning av de tekniska, 
ekonomiska och juridiska möjligheterna att tillgodose bolagets behov av VA-tjänster med den allmänna VA-anläggningen. Det är 
den samlade bedömningen att en anslutning kan och bör medges. För att utbyggnation och anslutning skall kunna genomföras har 
kommunfullmäktige i Säffle fattat beslut om: befintligt VA-verksamhetsområde utvidgas, särtaxa för bolagets anslutnings- och 
brukningsavgift samt industriavtal. 

Beviljad ramförstärkning från 4 till 5 miljoner avses fortsatt användas för att nå en ökad utbytestakt, färre antal driftstörningar, och 
ökad kundnöjdhet. I investeringsbudget redovisad kompletterande ramförstärkning 2022 med ytterligare 1 000 tkr är nödvändig för 
bibehållna resultat. 

I VA-plan upprättad inventering av nödvändiga underhålls- och förnyelseåtgärder i kommunens VA-anläggningar utnyttjas 
kontinuerligt i verksamhetsplaneringen. Inventeringen uppdateras löpande med åtgärder som identifierats vara nödvändig för att 
säkerställa en stabil och bekymmersfri drift i samtliga VA-anläggningar. 

För att ytterligare förstärka verksamhetens kommunikationsinfrastruktur har enheten kompletterat sin övervakning med ett nytt 
smalbandsnät - LoraWAN. Detta erbjuder helt nya möjligheter att koppla upp "off-grid" anordningar med trådlös kommunikation till 
det övergripande driftövervakningssystemet. Efter att nätet driftsatts 2020 så avses olika applikationer testköras i ett par mindre 
pilotprojekt under 2021. Aktuella applikationer innefattar mätinstallationer på dricksvattennätet för att snabbare identifiera och 
åtgärda vattenläckor. 

Verksamheten har också investerat i ett nytt trycksättningssläp som sattes i drift 2021 och som innebär att fastigheter kan 
trycksättas vid underhållsåtgärder som annars skulle ha medfört betydande driftstörningar och olägenhet för drabbade abonnenter. 
Trycksättningssläpet avses inte minst användas vid kommande rutinmässig underhållsspolning av vattennätet, framförallt i 
prio-verksamheter inom vård och skola. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.5: Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI >/=7,4 7.4   

Kritik på teknik >/= 85%    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 
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Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" för år 2020 visade ett index med 7,4 för nöjdheten med sophämtningen i 
kommunen. Det ligger i paritet med snittet för deltagande kommuner. Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" 
publiceras år 2022. 

Verksamheten har levererat god måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under 
året, innebär att målet bedöms uppfyllt och att trenden är stabil. 

Den inventering av fastigheter som ännu inte varit anslutna till renhållningskollektivet har medfört en del inkommande klagomål och 
synpunkter från aktuella fastighetsägare. Detta ser dock inte ut att ha påverkat den generella uppfattningen om 
renhållningsverksamheten. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Den 1 juli 2021 övertog Säffle kommun renhållningsverksamheten för Säffle kommun från entreprenör. Genom en gemensam och 
större driftorganisation för både Säffle och Åmåls kommuners geografiska områden minskas risken för driftstörningar som kan 
påverka kunden. En gemensam driftorganisation ger även möjlighet till en ökad flexibilitet och en ökad tydlighet mot kund i det 
kommande arbetet med att ställa om insamlingssystemet till insamling av matavfall. 

Inventering av fastigheter som ännu inte anslutits till renhållningskollektivet har slutförts och inneburit nya kunder till 
renhållningsverksamheten. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.6: Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Egen mätning av nöjd kundindex (NKI) Upplevd service >=4 (index)    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej utvärderad 

Trend för måluppfyllelse: 

Inget värde angivet 

Effekt/resultat/analys 

Kunddialog sker nu kontinuerligt utifrån behov av förändring i kvalitet och omfattning etc.. Ingen kundenkät har gjorts under året, 
därav svårt att se effekten av målet. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Kunddialog sker kontinuerligt i samband med avtalsförändringar och nytecknande. Dessutom utifrån behov av förändring i det 
dagliga utförandet av lokalvård inom ramen för avtalet. Kunddialogen är viktig utifrån förändringar gällande frekvens och utförande 
vilket sker löpande. Vi arbetar nära kunden i effektivisering gällande kostnader och kvalité på utfört arbete vilket kommer utvecklas 
vidare under året. De städprodukter som används är miljömärkta i så stor utsträckning som det är möjligt. 

Samtliga tillsvidareanställda har fått en mobiltelefon och genomfört utbildning i handhavandet. Detta medför att våra medarbetare 
kan hålla sig mer uppdaterade i informationsflödet som helhet och lättare kan kommunicera med kollegor mfl. 

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har fått information gällande hur Rengöringsprogrammet fungerar. Medvetenheten ökar 
därmed hur lokalvårdsinsatserna slår utifrån inventarier och ytor. Rengöringsprogrammets syfte är att skapa rätt tid för varje objekt 
där vi är och städar vilket blir rättvist för kunden såväl som för medarbetaren 
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Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6.1: Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde 
  

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

>0,7%(141 år) renvatten 0.30% 0.20% 0.70% 

>0,6%(175 år) spillvatten 0.70% 0.50% 0.60% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Minskad 

Effekt/resultat/analys 

Vid färdigställande av samtliga redan utförda och under hösten planerade åtgärder beräknas följande omläggningstakter uppnås: 

Vattenledningar: 0,2% motsv. 602 år 

Spillvattenledningar: 0,5% motsv. 211 år 

Dagvattenledningar:0,12% motsv. 843 år. 

Sammanfattningsvis innebär årets beräknade utbytestakt ett sämre utfall jämfört med år 2020. 0,2% eller 602 år( 326 år 2020) för 
renvattenledningar och 0,5% eller 211 år(135 år 2020) för spillvattenledningar uppnås. 

Inga av Svenskt vattens rekommenderade lägsta omläggningstakter uppfylls. Inte i något fall uppnås dock utbytestakter som 
motsvarar aktuell avskrivningstid på 70 år. En fördjupad analys av förnyelsetakterna för berörda ledningstyper görs löpande. För 
vattenledningar kan förnyelsetakten ändå konstateras fortsatt gradvis öka, även om variationerna mellan åren varierar stort. Även 
förnyelsetakten för spillvattenledningarna ökar över tid. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

I samband med planerade ombyggnationer på Svaneholms skola har de vatten- och spillvattenledningar som korsar under 
skolområdet förnyats. Detta för att inte riskera att åldrade VA-ledningar skall riskera framtida akuta åtgärder i nyanlagda 
anläggningar. Detta innebär omläggning av 200 meter vatten-, 270 meter spill- och 65 meter dagvattenledningar. 

Vid strömpartären finns en bräddpunkt på spillvattennätet som varit föremål för återkommande driftstörningar med avloppsstopp och 
resulterande bräddningar till Byälven. Bräddpunkten har nu byggts om i sin helhet och problemen med återkommande bräddningar 
har upphört. Utöver ny bräddkonstruktion har ca. 20m spillvattenledning sanerats. 

Utöver ovan har nyläggning av 1 512 m vatten-, 851 m spill- samt 1 383 m dagvattenledningar/diken genomförts. 

VS-anslutning Fiskodlingen: För att kunna emotse behovet av flexibilitet avseende utförandet för att ansluta vatten- och 
spillvattenledningar till den planerade fiskodlingen i Säffle har anläggandet av ledningarna beslutats utföras i egen regi. Orsaken är 
framförallt oklarheter avseende utförandet och tidsplaneringen hos exploatören, vilket bedöms skulle medföra problem om 
utförandet upphandlats som en extern entreprenad. Totalt kommer ca. 1200m vattenledning och 520m spillvattenledning att 
anläggas. 

D-anslutning Fiskodlingen; för att kunna medge exploatören möjlighet att inleda arbeten på siten och avvattna avtäckta bergytor har 
förbindelsepunkt för dagvatten etablerats till fiskodlingen. Etablering av förbindelsepunkten har innefattat anläggning av vägtrumma 
under Dusevägen, samt dikning ca. 950m fram till utlopp till Byälven. Anläggningen är anpassad för att kunna ta emot ett 100-års 
regn utan översvämningsrisk för Dusevägen, samt kompletterande rening enligt MKN-kraven i mottagande dikesanlägningar. 
Arbetet har varit utmanande då höga krav avseende skydd av höga naturvärden längs befintliga diken satts från länsstyrelsen. 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

6.2: År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå. 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Egen statistik 3 647.0   

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej utvärderad 

Trend för måluppfyllelse: 

Inget värde 

Effekt/resultat/analys 

Total insamlad mängd kärl- och säckavfall var 5% lägre år 2020 jämfört med föregående år. Målet om 25 % minskad avfallsmängd 
jmfr år 2015 har ännu inte uppfyllt. Fjolårets utfall är troligtvis ett resultat av pandemins påverkan på samhällets företag och 
verksamheter. Insamlad mängd har legat på ungefär samma nivåer sedan 2015 +- 5% och små variationer mellan åren. Större 
minskningar kommer att kunna redovisas när matavfallsinsamlingen drar igång. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Förberedelserna inför uppstarten av matavfallsinsamling hos våra kunder fortsätter och arbete med att ta fram underlag för den nya 
avfallstaxan pågår. Med taxan har vi en möjlighet att styra mot en ökad hållbarhet miljömässigt men även mot en ökad hållbarhet 
utifrån perspektiven arbetsmiljö och transporter. Utifrån det jobbar medarbetarna på en utvärdering gällande bland annat kärlstorlek, 
abonnemang mm. 

Förslag till ny avfallsföreskrift presenteras för nämnd i september och lämnas därefter till kommunfullmäktige för antagande. 

 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.1: Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI-undersökning    

MMI=4,0 4.0  4.0 

HME=75 73.0  75.0 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Säffle kommuns medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2020. Deltagandet från förvaltningen uppgick till 76% vilket 
var en rejäl ökning jämfört med förra undersökningstillfället. Enkäten följer upp MMI (motiverad medarbetarindex) där 
medarbetarna svarar på frågor om nöjdhet kring motivation, nöjdhet kring arbetssituation, kommunen som arbetsgivare samt 
förväntningar på arbetet. Frågorna följs upp med index i 13 boxar som ex. ledarskap, delaktighet, förtroende, trygghet, trivsel, 
likabehandling mfl. 

Resultatet för det sammanvägda indexet är 4,0 jämfört med 3,9 år 2018 och 3,6 för kommunen som helhet. Nästa del som följs upp 
är HME(hållbart medarbetarengagemang). HME ger ett mått på faktorer som är viktiga förutsättningar för ett hållbart 
medarbetarengagemang och beräknas som ett medelvärde av tre index: motivation, ledarskap och styrning. Resultatet var något 
lägre inom områden för styrning och uppföljning av arbetsplatsens mål än föregående undersökning. 
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Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Efter presentation av resultatet för respektive arbetsgrupp börjar ett arbete inom gruppen att ta gemensamt ta fram områden som 
behöver åtgärdas och områden där resultatet är bra som ska förstärkas och bevaras. För att enkäten ska bli ett verktyg för 
utveckling i gruppen, är chef och medarbetares engagemang avgörande i förbättringsarbetet. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.2: Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med 5 procentenheter inom perioden 2019-2021. 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Mål=6,63% 12.25% 10.45% 6.63% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Minskad 

Effekt/resultat/analys 

Sjukfrånvaron för perioden 2020-01-01 fram tom augusti 2021 stämmer väl överens med hur pandemins tre ökade smittperioder 
varit över tid. Utifrån pandemin, Covid-19, har lokalvården ändå haft förhållandevis låg sjukfrånvaro första delen av året.Lokalvården 
har inte haft många fall med konstaterad Covid, men däremot har medarbetare varit hemma med förkylningssymptom och väntat in 
testresultat samt haft reaktioner på vaccin. Våra medarbetare inom skolverksamheten har varit mer utsatta. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Vi har arbetat intensivt med information gällande FHM rekommendationer samt ev lokala rekommendationer som har gällt och haft 
nära samverkan med andra instanser i kommunerna. 

Lokalvården har ett mycket närvarande ledarskap som är flexibelt utifrån rådande läge. Medarbetares sjukfrånvaro följs upp efter tre 
dagar och ev åtgärder vidtas utifrån läget. Gällande långtidssjukfrånvaron finns ett nära samarbete med rehabiliteringssamordnare 
vid HR-enheten där behovet finns. Samverkan sker också med företagshälsovården för att stödja medarbetaren och i möjligaste 
mån förkorta sjukfrånvaron. Ansvarig chef följer upp och leder processen tillsammans med medarbetaren och inblandade parter. 
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Åmål 

Strategiskt utvecklingsområde: Kultur och rekreation 

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

Nämndmål 

 
 
 
 

 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 

Kritik på teknik:>/=71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen   

 

 
 Mål 2021 

Kritik på teknik >/= 71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen 71.00% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är ökad 

Effekt/resultat/analys: 

Pandemin har haft stor påverkan på park och fritidsenheten. Fokus har ändrats om något för att bevara en aktiv livsstil och någorlunda meningsfull 
vardag, då vi normalt har mycket resurser i våra hallar, har vi nu haft mer uppmärksamhet på badplatser och spår och leder där det har varit möjligt 
att vara. Vi har fått ett större antal besökare på våra utomhusanläggningar men i sim- och idrottshallar har verksamheten varit kraftigt reducerad. 

Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år och nästa tillfälle blir under 2022. Verksamheten fokuserar mycket på att säkerställa 
gott löpande underhåll av anläggningar där nämnden under 2020 beslutade om underhållsplan för spår och leder. Nuläget vad gäller standard och 
utbud är gott. 

Pandemin har påverkat beläggning och verksamhet i samtliga idrottshallar. Den mycket restriktiva våren har lämnat hallarna tomma. Under senare 
delen av våren har endast barn och ungdomar fått vara i verksamhet men från och med sommaren har alla målgrupper kunnat vara aktiva igen på 
våra anläggningar men fortfarande med anpassningar. 

Vi har inte arrangerat prova-på verksamheter, eller arrangerat öppna arrangemang och inte heller simskolor. Viss lovverksamhet har kunnat 
genomföras under sommarlovet med hjälp av föreningslivet och medel från socialstyrelsen. 

Fokus har ändrats om något för att bevara en aktiv livsstil och någorlunda meningsfull vardag, då vi normalt har mycket resurser ivåra hallar, har vi 
nu haft mer uppmärksamhet på badplatser och spår och leder där det har varit möjligt att vara 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Vi har fått ett större antal besökare på våra utomhusanläggningar, vilket var tydligt under januari-mars då skidspåren på Hanebol kunde anläggas 
med natursnö initialt och med konstsnö senare. 77 skiddagar kunde räknas ihop efter säsongen. Högheden slalomanläggning kunde också öppna 
upp för besökare. Vi har även haft fina möjligheter till skridskoåkning både på naturis och uppspolad is och fler grillplatser har gjorts i anslutning till 
utomhusanläggningarna. 

Sim- och idrottshallar har haft kraftigt reducerad verksamhet pga pandemin och endast för rekommenderad ungdomsverksamhet enligt 
folkhälsomyndighetens riktlinjer. Simhallen har varit helt stängd för allmänheten fram till september månad. Ishallen stängdes från 1/1 då den 
fungerade som vaccinationscentral fram till sommaren. Skolan har kunnat bedriva sina mest prioriterade grupper och föreningslivet har haft träningar 
från sen vår. 

Pandemin har påverkat beläggning och verksamhet i samtliga idrottshallar och den mycket restriktiva våren har lämnat hallarna tomma. Under 
senare delen av våren har endast barn och ungdomar fått vara i verksamhet och från och med sommaren har alla målgrupper kunnat vara aktiva 
igen på våra anläggningar men fortfarande med anpassningar. Vi har inte arrangerat prova-på verksamheter, eller arrangerat öppna arrangemang 
och inte heller simskolor. Viss lovverksamhet har kunnat genomföras under sommarlovet med hjälp av föreningslivet och medel från socialstyrelsen. 

Ett stort arbete pågår fortsatt i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag 
och avtal. 

Nämndmål Status Trend 

Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjande verksamhet 
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Ishallen skall övertas av ÅKAB och i samband med det har flera utredningar och reparationer skett. I samråd med förening, kommun och region tog 
beslut att ishallen blir vaccinationscentral. 

Arbetet med nya riktlinjer för föreningsbidrag fortgår och beräknas slutföras våren 2022. Återstående arbete är beräkningar hur det slår ekonomiskt 
åt båda håll och att riktningen i stödet blir det vi önskar. En revidering från Riksidrottsförbundet och deras aktivitetsstöd under försommaren ska 
också studeras utifrån hur dess påverkan ska vägas in. 

 
 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla 
  

 

 
 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" 74.0 101.0 74.0 

Kritik på teknik >/= 87% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen                87% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Ökad 

Effekt/resultat/analys: 

Park- och fritidsverksamheten har levererat stabila positiva resultat i de senaste Kritik på teknikmätningen. Med redovisade aktiviteter vill 
verksamheten säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott. 
Verksamheten fokuserar mycket på att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar där nämnden under 2020 beslutade om underhållsplan för 
spår och leder När år 2020 summerades kunde vi konstatera att besökare till friluftsanläggningar hade ökat. Bedömningen är att trenden fortsätter 
även 2021. 

När det gäller årets friluftskommun så är den enkäten uppdelad i tre områden; planer friluftsliv, information och samarbete samtaktiviteter för 
friluftslivet. I planer för friluftsliv ligger vi kvar på samma nivåer som tidigare år. Vad gäller information och samarbete har vi höjt oss genom att vi 
marknadsfört våra naturområdet mm mer under föregående år. När det gäller aktiviteter för föreningslivet har tappat poäng. Sammantaget så har vi 
gjort mer inom området friluftsliv åt det positiva hållet i form av olika projekt. Det har tidigare år placerat oss med ett högre resultat men i årets 
undersökning var inte det en poänggrundande del. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Nya öppna aktivitetsytor där spontan aktivitet och gemenskap kan uppstår har utvecklats. Actionparken är en välbesökt anläggning som i stora delar 
vuxit fram under året och förväntas vara helt klar juni 2022. En lång dialog och samarbete har förts med föreningen och med många ideella timmar, 
allmänna medel och kommunala bidrag finns en välbesökt aktivitetsyta. 

I samband med att utebanorna för padel anlagts av tennisklubben har dialog och samarbete förts för att få till sociala ytor utanför banorna som ska 
användas av besökare i Örnässkogen för padel, tennis, discgolf mm. 

En ny vandringsled har upprättats i Linheden i Edsleskog. Området runt Linheden har iordningställts genom röjning, nya markeringar, skyltar och 
tavlor och förbättringsarbeten. 

Vid Örnäs motionsspår har del av spårets förbättrats genom grusning och dikning. Runt Tösse elljusspår har gruppbyte gjorts för belysningen och 
Tösse och Fengersfors har fått nya spårkartor. Även Rössidan har förbättrats genom åtgärder på del av spåret. Senare höst kommer förbättringar av 
spårunderlaget samt dikning att göras i Fengersfors 

Det har skett en fortsatt utveckling inom mtb-cykling; Hanebol har fått två nya hopplinjer för att öva hopp, och två dropp längre in i motionsområdet. 

Under vintern etablerades flera nya grillplatser med bänkar för att skapa mötesplatser ute under pandemin. Även isar försågs med mål och spolades 
upp för både spel och mer av långfärdskaraktär. 

En plan för lekplatser med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och trygghet är nu färdigställd. Kvarstår för oss att implementera det i vår verksamhet 
med en plan över åtgärder och en långsiktig investeringsplan. 

 
Strategiskt utvecklingsområde: Livslång trygghet/Företagsamhet och kreativitet 
Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Nämndmål 

 
 
 
 

 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

TFNÅ19: Kritik på teknik :>/= 89% (%)    

Kritik på teknik >/= 94%   94.00% 

Nämndmål Status Trend 

Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten 
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Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys: 

Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2022. VA-verksamheten har av detta skäl inga nya data för detta 
nämndmål. VA-verksamheten har dock levererat god måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum 
under året, gör att förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Beviljad ramförstärkning från 4 till 5 miljoner avses fortsatt användas för att nå en ökad utbytestakt, färre antal driftstörningar, och ökad kundnöjdhet. 
I investeringsbudget redovisad kompletterande ramförstärkning 2022 med ytterligare 1 000 tkr är nödvändig för bibehållna resultat. 

I VA-plan upprättad inventering av nödvändiga underhålls- och förnyelseåtgärder i kommunens VA-anläggningar utnyttjas kontinuerligt i 
verksamhetsplaneringen. Inventeringen uppdateras löpande med åtgärder som identifierats vara nödvändig för att säkerställa en stabil och 
bekymmersfri drift i samtliga VA-anläggningar. 

Två nya grundvattenbrunnar har etablerats; i Tösse och Ånimskog. Detta för att trygga upp vattentillgången som under sommaren periodvis är 
mycket begränsad. Aktuella brunnar avses kapacitets- och kvalitetsutredas under året för att så fort som möjligt kunna kopplas in till den allmänna 
anläggningen. Aktuella åtgärder hoppas medföra att återkommande bevattningsförbud kan utebli och påkopplade abonnenter i resp. ort kan 
använda vatten som normalt hela året. 

För att ytterligare förstärka verksamhetens kommunikationsinfrastruktur har enheten kompletterat sin övervakning med ett nytt smalbandsnät - 
LoraWAN. Detta erbjuder helt nya möjligheter att koppla upp "off-grid" anordningar med trådlös kommunikation till det övergripande 
driftövervakningssystemet. Efter att nätet driftsatts 2020 så avses olika applikationer testköras i ett par mindre pilotprojekt under 2021. Aktuella 
applikationer innefattar mätinstallationer på dricksvattennätet för att snabbare identifiera och åtgärda vattenläckor. 

Verksamheten har också investerat i ett nytt trycksättningssläp som sattes i drift 2021 och som innebär att fastigheter kan trycksättas vid 
underhållsåtgärder som annars skulle ha medfört betydande driftstörningar och olägenhet för drabbade abonnenter. Trycksättningssläpet avses inte 
minst användas vid kommande rutinmässig underhållsspolning av vattennätet, framförallt i prio-verksamheter inom vård och skola. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Öka nöjdheten med renhållningen kommande treårsperiod 
  

 

 
 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

TFNÅ19: Kritik på teknik: öka nöjdhet till 85% (%)    

Kritik på teknik, öka nöjdhet till 85%    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys: 

Enkätundersökningen Kritik på teknik år 2019 placerade Åmål på en 9:e plats bland deltagande kommuner med en nöjdhet på 89%. 

Verksamheten har levererat god måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum underåret, innebär att 
målet bedöms uppfyllt och trenden stabil. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Sedan 1 juli 2021 driftas både Åmål och Säffles renhållningsverksamheter i egen regi. Genom en gemensam och större driftorganisation för båda 
kommuners geografiska områden minskas risken för driftstörningar som kan påverka kunden. En gemensam driftorganisation ger även möjlighet till 
en ökad flexibilitet och en ökad tydlighet mot kund i det kommande arbetet med att ställa om insamlingssystemet till insamling av matavfall. 



17 

 

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå. 
 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

TFNÅ19: Plockanalyser av kärl- och säckavfall    

TFNÅ19: Årsstatistik från FTI AB    

Egen statistik    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej utvärderad 

Trend för måluppfyllelse: 

Inget värde 

Effekt/resultat/analys 

Total insamlad mängd kärl- och säckavfall var 8% lägre år 2020 jämfört med föregående år. Målet om 25 % minskad avfallsmängd jmfr år 2015 har 
ännu inte uppfyllt. Fjolårets utfall är troligtvis ett resultat av pandemins påverkan på samhällets företag och verksamheter. Insamlad mängd har legat 
på ungefär samma nivåer sedan 2015. Större minskningar kommer att kunna redovisas när matavfallsinsamlingen drar igång. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Förberedelserna inför uppstarten av matavfallsinsamling hos våra kunder fortsätter och arbete med att ta fram underlag för den nya avfallstaxan 
pågår. Med taxan har vi en möjlighet att styra mot en ökad hållbarhet miljömässigt men även mot en ökad hållbarhet utifrån perspektiven arbetsmiljö 
och transporter. Utifrån det jobbar medarbetarna på en utvärdering gällande bland annat kärlstorlek, abonnemang mm. 

Förslag till ny avfallsföreskrift presenteras för nämnd i september och lämnas därefter till kommunfullmäktige för antagande. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla 
  

 

 
 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 

Kritik på teknik > 29% ska uppleva bra standard på större gator   

Kritik på teknik >/= 55% ska vara helt/ganska positiva till snöröjning och halkbekämpning i kommunen   

Kritik på teknik >/= 81% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer   

 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Enkätundersökningen Kritik på teknik görs nästa år. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således på 2020 års data, kombinerat med en intern 
analys av hur årets insatser och aktiviteter inom gatuenheten lär påverka måluppfyllelsen. 

Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt), snöröjningsinsatser samt rent och snyggt är av störst betydelse för invånarnas 
upplevelse av gator/gång- och cykelbanor. I senast resultatet för Kritik på teknik fick området rent och snyggt mycket goda omdömen med en 
nöjdhet på 81%. 

Nedan angivna åtgärder bör medverka till en ökad nöjdhet hos våra kommuninvånare vilket ger oss förhoppning om att merparten av våra 
målsättningar ska kunna infrias. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Beläggningsåtgärder: 

Större beläggningsåtgärder har utförts på Ödmansgatan, Drottning Kristinas väg, Stora Mossevägen, Kullevägen, gc Bergängsvägen, Östra 
Åsenvägen (2200 m² toppbeläggn ny gata), gc-väg Östra Åsenvägen, gångbana Näsgatan (500 m² höjdjustering trottoar), Karlbergskolans 
busshållplats, Snarhögsvägen, Konvaljvägen-Vitsippevägen Edsleskog, Furusjövägen Ånimskog, Genvägen Fengersfors. 

Vi har även utfört snabelbilslagning, återställning efter mindre va-schakter, kabelschakter, mindre justeringsarbeten mm och liknande arbeten utförs 
under hösten. 
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Bärighetsklassning av ca 5 km gator kommer att utföras där det inom närtid kan bli aktuellt att öka bärighetsklassningen till BK4 (tyngre 
lastbilstransporter). 

Dagvattenåtgärder 

På Näsgatan har kantstenar höjts och anslutningsvägar justerats upp för att minska risk att ytvatten rinner ner på Grindhöjdsvägen, Stenbecksgatan 
och Rudsgatan. 

Trafiksäkerhetsåtgärder: 

Farthinder har anlagts på Näsgatan. Vid Rågvägen på Västra Åsen har ca 120 m anlagts och vid Östra Åsenvägen har ett farthinder byggts om. På 
Drottninggatan vid Torvaldsgatan har ett förhöjt övergångsställe anlagts 

Tillgänglighetsanpassning: 

Under hösten utförs en del åtgärder men pga corona-pandemin har inte samråd kunnat hållas med handikapprådet vilket gjort att vi inte kunnat 
prioritera åtgärderna i tid för att hinna utföras. 

Gatubelysning: 

Vi har reparerat bristfällig belysning på Lövåsvägen, bytt påkörda gatubelysningsstolpar, bytt enstaka rostiga stolpar och utfört ordinarie underhåll. 
Under hösten avses ytterligare ca 10 st rostiga belysningsstolpar bytas och vi kommer också via energieffektiviseringsmedel att byta ut ca 90 
belysningsarmaturer till LED där merparten är längs Strömstadsvägen. 

Rent och snyggt: 

Städning med sopmaskin sker två dagar per vecka i respektive kommun maj-november. Under helger maj-september städas centrum mha 
idrottsföreningen Åmåls innebandyklubb. Under sommarmånaderna har feriearbetare hjälpt till med städning och viss ogräsrensning i centrum. 
Dikesslåtter har körts i större omfattning än föregående år. 

Bidrag till enskilda vägar 

Fr o m 2021 har vi skapat möjlighet för digital ansökan och utbetalning av driftbidrag för enskilda vägar. Under 2021 har ca 50% av vägföreningarna 
ansökt digitalt och alla vägföreningar har fått digital utbetalning av vägbidraget. 

För "särskilt driftbidrag" har vi dock en kö som uppgår till ca 1 300 tkr då två större vägsamfälligheter gjort stora beläggningsarbeten som vi inte har 
utrymme att utbetala. I budgetförslag för 2022 finns dock en förstärkning av budget på 400 tkr/år vilket innebär att kön i så fall skulle kunna betas av 
kommande 2 år. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande 
 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

Kritik på teknik >/= 51% ska uppleva bra standard på gång- och cykelvägar   51.00% 

Kritik på teknik > 53% går till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer   53.00% 

Kritik på teknik > 51% ska sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer   51.00% 

Kritik på teknik > 12% ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer   12.00% 

 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Enkätundersökningen Kritik på teknik görs nästa år. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således på 2020 års data, kombinerat med en intern 
analys av hur årets insatser och aktiviteter inom gatuenheten lär påverka måluppfyllelsen. 

Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt), snöröjningsinsatser samt rent och snyggt är av störst betydelse för invånarnas 
upplevelse av gator/gång- och cykelbanor. I senast resultatet för Kritik på teknik fick området rent och snyggt mycket goda omdömen med en 
nöjdhet på 81%. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Beläggning och trafiksäkerhet 

Asfalterat GC-väg Bergängsvägen (3200 m²), GC-väg Östra Åsenvägen (500 m²) samt anlagt ca 50 m ny GC-väg vid Östra Åsenvägen. 

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Under 2021 har ett farthinder på Näsgatan vid Stenbecksgatan anlagts och ca 50 m ny gc-väg anlagts på Östra Åsenvägen. 

Information och kampanjer 

Vi har deltagit som sponsorer för Trafikkalendern som delger skolorna ett undervisningsmaterial om skolvägar och trafiksäkerhet, vi deltar också i 
Momentas kampanjer med reflexer, västar och cykelhjälmar till mindre skolbarn. 

Vi ska försöka påverka kommunens skolor i åk F-6 att medverka i kampanjen "Gå & cykla till skolan" för att stimulera till att fler ska välja detta 
alternativ och under hösten kommer vi dela ut reflexer till allmänheten. Cykelns dag ställdes in 2021 pga covid-pandemin. 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens rekommendationer, 0,7% för vatten, 0,6% för spill 
  

 

 
 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

TFNÅ19: VASS egen statistik vatten    

TFNÅ19: VASS, egen statistik, spill    

VASS, egen statistik 0,8% för vatten 0.30%   

VASS, egen statistik 0,6% spill 0.30%   

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

Vid färdigställande av samtliga redan utförda och under hösten planerade åtgärder uppnås följande omläggningstakter: 

Vattenledningar: 0,7% motsv. 139 år 

Spillvattenledningar: 0,5% motsv. 192 år 

Dagvattenledningar:0,3% motsv. 316 år. 

Sammanfattningsvis innebär årets beräknade utbytestakt ett bättre utfall jämfört med år 2020. 0,7% eller 139 år( 344 år 2020) för renvattenledningar 
och 0,5% eller 192 år år(299 år 2020) för spillvattenledningar uppnås. Svenskt vattens rekommenderade lägsta omläggningstakt på 0,7% för vatten 
uppfylls. Rekommenderad omläggningstakt på 0,6% för spill uppfylls ej. Omläggningstakten uppnår vidare ej aktuella avskrivningstider på 70 år. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Investeringsmedel har utnyttjats för följande ledningsomläggningar: 

I samband med ombyggnation av Fengersfors Vattentorn läggs huvudledning från vattentornet till distributionsnätet om. Omläggningen innefattar ca. 
200m vattenledning. I samband med omläggningen nyförläggs också 200m spillvattenledning för att förbättra hanteringen av spillvatten från 
driftunderhåll i vattentornet. 

För att tillgängliggöra marken för planerad byggnation av Eijes bil på fastigheten Fölet i Åmål har vatten- och spillvattenledningar flyttas. Utförandet 
har innefattat omläggning av ca. 220m vatten- och spillvattenledningar. Utöver ledningsomläggning har åtgärden innefattat montering av nya 
automatluftare och uppgradering av pumpar i mottagande spillvattenpumpstation. 

I samband med problematisk läcksökning i PVC-ledningar i vattenledningsnätet i Ånimskog har ett flertal servisledningar med identifierade 
misstänkta läckor och andra fel såsom avstängningsventiler åtgärdats. Totat har ca. 33m vattenledningar och spillvattenledningar sanerats. 
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Inför etableringar av nya bostäder på fastigheten Hästen och nybyggnation av Eijes bil på Fölet har nya VA-anslutningar anlagts i Axvägen. 
Anslutningen innefattar utöver nya servisledningar anläggandet av ett dagvattenmagasin för att klara kraven enligt PBL att kunna avvattna ett 
100-års regn utan översvämningsrisk. Totalt har utöver anläggandet av magasinet ca. 21m vatten- och spillvattenledningar förlagts, samt ca. 55m 
dagvattenledningar. 

Spillvattenserviser som utgjort underhållsspolningspunkter pga. återkommande avloppsstopp har åtgärdats. Totalt har tre servisledningar, och en 
sträcka om ca. 19m spill, vatten och dagvattenledningar sanerats. 

VA-anslutning Tösse skola; på grund av oklarheter kring tidsplan och budget avseende planerad ombyggnation av Tösse skola har arbetet med 
VA-anslutningen tvingats skjutas upp. Utförandet inväntar besked från ÅKAB. Åtgärder avseende ledningsomläggningar flyttas istället till 
färdigställande av Bettys Gata etapp 2. 

I kombination med förstärkta re-investeringsramar avser enheten fortsatt jobba mot att i så hög grad som möjligt säkerställa optimering av antalet 
lagda meter med investerade medel. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan 
anmärkning enligt livsmedelsvekets krav. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

TFNÅ19: Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (%)    

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvatternkvaliteten    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

I Åmål, Tösse och Fengersfors har inga avvikelser noterats ännu för 2021. 

I Edsleskog har ett avvikande prov bedömts som "tjänligt med anmärkning" pga. förhöjd förekomst av indikatorparametern 3d-bakterier. Aktuell 
avvikelse är under utredning. 

I Ånimskog har dock ett antal prover bedömts som "tjänligt med anmärkning" pga. förhöjd förekomst av indikatorparametrarna 3d- och 7d-bakterier. 

I Tösse förväntas tidigare noterat överskridande av Radon, Alfaaktivitet, individuella radionuklider och indikativ dos kvarstå (har ej analyserats ännu 
2021). 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Avvikelsen i Edsleskog tros bero på dålig omsättning i provpunkten. Utredning pågår. 

Problemet med återkommande avvikelser i Ånimskog är i huvudsak kopplat till en tillväxt i vattentornet pga. ej optimalt ytskikt. I syfte att åtgärda 
problemet (innan en permanent lösning i form av ett nytt vattenverk står på plats) så har befintlig process förstärkts med klordosering. Justering av 
aktuell klordosering pågår för att säkerställa en korrekt dos som åtgärdar avvikelsen utan olägenhet för abonnenterna. 

Överskridande av Radon, Alfaaktivitet, individuella radionuklider och indikativ dos avses åtgärdas i form av förstärkt rening och ingår i de åtgärder 
som avses med avsatta investeringsmedel på 2 000 tkr i budget 2021 för nödvändiga processtekniska åtgärder. Aktuella åtgärder kan komma att 
invänta en större partneringupphandling som övervägs för större renoveringar och nybyggnationer av flera VA-processanläggningar i både Säffle 
och Åmål. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Två nya borrhål har borrats för att åtgärda den tidigare påtalade begränsade vattentillgången i Ånimskog och Tösse. Aktuella åtgärder har påverkan 
på de dimensionerande grundförutsättningarna för det nya vattenverket i Ånimskog och ombyggnationen av processutrymmet på Tösse vattenverk. 
Beroende på utfall av pågående utredningar kan tidplan och budget för dessa två investeringar påverkas. 

Upprustning av Fengersfors vattentorn pågår mha. avtalad entreprenör PEAB. Aktuella arbeten avses färdigställas under hösten. I aktuella åtgärder 
ingår komplettering med teknikutrymme och övriga installationer och hjälpmedel för att säkerställa fullgod hygien i samband med rutinmässig 
rengöring och underhåll. Reservoaren linas också med livsmedelsgodkänd PE-plast för att säkerställa ett fullgod hygien i de material som kommer i 
kontakt med det färdiga dricksvattnet (i syfte att motverka de problem med kvalitetsavvikelser som ovan beskrivs i Ånimskog). 

Den omfattande utredning som genomförs avseende byggnationen av ett nytt vattenverk i Åmål befinner sig fortsatt i tidigare påtalad 
systemscreeningfas där flera processalternativ utvärderas. Systemscreeningfasen kommer att ligga till grund till att fastställa även utrymmesbehovet 
så att lokaliseringsalternativ kan fastställas och geo-utredningar avgränsas. Detta då lokalisering och geo har stor bäring på den preliminära 
kostnadskalkylen som avses upprättas för att utgöra underlag till finansieringsstrategin för investeringen. Parallellt utreds även fortsatt 
råvattenkvaliten som inom ramarna för pågående utredningar påvisats periodvis vara starkt påverkad av mikrobakteriologisk förorening. Detta för att 
säkerställa att de i systemscreeningen identifierade processvalen säkerställer tillräcklig höjd avseende mikrobiologisk barriärverkan. 

Utbyggnation av flödesmätning med LoRa-WAN teknik för effektiviserad läcksökning avses installeras under hösten 2021. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Avloppsvattnet ska renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets uppsatta reningskraven uppfylls 
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 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

TFNÅ19: Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde (index)    

Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde    

 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

MInskad 

Effekt/resultat/analys 

Åmåls avloppsreningsverk 

BOD-halterna i utgående vatten är normala och under begränsningsvärdena med god marginal. Reningsgraden för BOD är, givet aktuella resultat för 
halvåret 2021, god på 95%. Reningsgraden 2020 var motsvarande period 2020 97%. 

Fosforreningen på verket har också fungerat bra. Haltkravet uppfylls med god marginal och reningsgraden är god på 97%. 

Även aktuellt haltkrav för kväve uppfylls med god marginal med en acceptabel reningsgrad på 42%. 

Verket har fungerat gradvis bättre senaste perioden, from. juni. Anledningen är troligen att biosteget stabiliserats sig efter de mycket höga flöden 
som belastat verket under hösten 2020 samt att erforderlig tillväxt av biohud etablerats på det nya bärarmaterial som kompletterats processen. Om 
de höga flöden som avsevärt påverkade verket hösten 2020, uteblir i år förväntas ovan redovisade resultat förbättras. 

Tösse avloppsreningsverk 

BOD-halterna i utgående vatten har påverkats negativt pga. ett haveri på verkets biologiska reningssteg. Haveriet bestod i att ett järn som håller 
verkets biorotors bärarmaterial släppt. Detta har medfört att biorotorn tvingats tas ur drift för reparationer. Beräknat årsresultat för KV2 uppfyller 
därför inte aktuellt halt- och reningsgradskrav. 

Edsleskogs avloppsreningsverk 

Edsleskogs reningsverk gå nu, efter utredning och vidtagna åtgärder, åter bra och uppfyller nu årskraven beräknat på resultat fram t.om. KV2. 
BOD-resultaten uppnår en halt på 3 mg/l och en reningsgrad på 96%. För fosfor uppnås en halt på 0,42 mg/l och en reningsgrad på 90%. 

Fengersfors och Ånimskogs avloppsreningsverk 

Aktuella reningsanläggningar uppfyller likt tidigare ej aktuella utsläppskrav. Nya verk krävs i båda fallen för att uppnå en standard som innebär att 
aktuella krav kan uppfyllas. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Löpande förstärkning av re-investeringsramen för omläggning/duplicering avses utnyttjas för att systematiskt reducera identifierade 
tillskottsvattanemängder i spillvattennätet, i huvudsak i samband med kraftig ihållande nederbörd. Vidare är en systematisk uppföljning av enskilda 
fastigheters separeringsgrad centralt för att kostnadseffektivt påskynda detta arbetet. Enhetens nya verksamhetssystem VA-banken innehåller 
anpassade moduler för att effektivisera detta arbete som historiskt varit behäftat med omfattande försummelse från VA-huvudmannens sida (Innan 
2011). För att underlätta detta arbete, givet mycket hög arbetsbelastning på enheten, så avses samarbete med utförande entreprenör inledas. 
Förhoppningen är att detta kan inledas under 2021. 

Planer för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar är upprättade. Dessa avses bidra till ovan beskrivet 
initiativ att systematisk identifiera tillskottsvatten inkl. felkopplade fastigheter. Driftsättning av aktuella planer är försenade då infrastruktur för 
hantering av spolslam saknas. Driftsättning planeras nu kunna ske tidigast 2022. 

En omfattande utbyggnad av bräddmätning och relaterad möjlighet att effektivt identifiera områden med omfattande tillskottsvattenmängder avses 
inledas hösten 2021. 

På Åmåls reningsverk pågår vidare åtgärder för att driftsätta två slamförtjockare parallellt. Aktuell åtgärd genomförs i huvudsak för att optimera 
verkets slamuttag och slamhantering. Effekter som förväntas påverka verkets reningsresultat positivt innefattar minskad slamflykt från 
försedimenteringen och resulterande störning av verkets biosteg. Vidare skulle dubbla förtjockardrift innebär en jämnare inpumpning av dekantat 
som också bidrar till förbättrade driftförutsättningar för biosteget. 

I Tösse pågår reparationsarbetet för att få biorotorn i drift så fort som möjligt. Vid bekymmersfri drift ska resultaten för helåret kunna förbättras 
avsevärt. Kraven för fosfor uppfylls med god marginal. 

Som ett led i pågående utredningsarbete har två pilotanläggningar testkörts i Fengersfors. Aktuella pilotkörningar är nu färdigställda och resultaten 
kommer att utnyttjas i kommande projektering av anpassade reningsanläggningar i Fengersfors och Ånimskog som enligt liggande 
investeringsbudget avses genomföras 2025 och 2026. Överväganden pågår att genomföra en gemensam partnering-upphandling omfattande 
samtliga VA-processanläggningar som avses antingen omfattande renoveras eller nybyggas kommande 10 år period i både Säffle och Åmål. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna 
  

 

 
 Utfall 

Dec 2020 

Utfall 

Aug 2021 
 

Mål 2021 

TFNÅ19: Statistik från bl.a. felanmälansystemet (antal)    

Statistik från bl.a. felanmälassystemet    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfyllt 
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Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är ökad 

Effekt/resultat/analys: 

Våra kommuninvånare anmäler frekvent de fel som uppkommer till vår kundtjänst via appen, e-post eller telefonsamtal. Antalet avslutade ärenden i 
felanmälansystemet Infracontrol ökade mellan 2019 och 2020 med ca 100 ärenden, till 1200 stycken. Statistiken visade då att gatuenheten fått 
minskat antal ärenden mellan 2019 och 2020, medan park och fritid hade ökat sina antal. Uppföljning kommer att göras i årsbokslutet. 

Genomsnittlig handläggningstid har minskat markant inom kategorierna park, fritid och återvinningsstationer Åmål. För övriga områden ligger 
handläggningstiden kvar på samma nivå som tidigare år. Vi kan konstatera att efter den tidigare genomförda utvecklingsinsatsen har fler ärenden 
handläggs på ett bättre sätt, med mer återkoppling till kund och ett snabbare avslut. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

För 2021 har vägbidragssystemet öppnats för digital ansökan. Under 2021 har 40% av vägföreningarna ansökt digitalt och alla vägföreningar har fått 
digital utbetalning av vägbidraget. Digitaliseringen har medfört snabbare handläggning och vägföreningarna har fått sina bidrag redan under våren. 

Att se över och förbättra renhållningens webbsidor har vi arbetat med detta och kommer att fortsätta under hela året. Vi har ännu inga mätetal för 
utvärdering av detta. 

Statisktik för Infracontrollappen samt felanmälningar via webbsidor visar att den ligger på samma nivå som förra årets uppgifter. 

Under hösten kommer vi att utöka antal e-tjänster framförallt inom vatten- och avlopp samt avfall/renhållningensverksamhetsområden för att 
underlätta kontakten med oss. 

I slutet av september kommer ett verktyg för digital kundservice "Kundo" att lanseras inom Säffle kommun. Det är en digital mötesplats där kunder 
och kommuninvånare ska kunna få svar på de vanligaste frågorna samt chatta med oss. Vi har under sommaren arbetat med att ta fram olika frågor 
samt svar i ett enkelt och lättförståeligt språk.
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 143 065 144 377 -1 312 216 566 -2 675 
 

 

Kommunbidrag 44 564 44 564 -0 66 846 0 
 

 

Kostnader -180 535 -186 553 6 018 -279 455 -175 
 

 

Räntekostnader -2 417 -2 638 221 -3 957 0 
 

 

Resultat 4 677 -249 4 926 0 -2 850 
 

 

 

 
Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam nämnd för teknik- och fritidsverksamhet sedan 1 januari 2011. Teknik- och 
fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och 
fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner. 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, som gäller 2019-2022 + fyra ytterligare år. 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 2021 innebär en generell 
ramökning med 1 000 tkr för Säffle. Kommunbidraget minskar dessutom med 91 tkr p.g.a. lägre hyror från SÄBO i och med 
införandet av komponentavskrivning. Fastighetsunderhållet minskas med 238 tkr och en ramökning med motsvarande belopp. Ett 
uppdrag att betala extra driftbidrag för medfinansiering till Svanskogs Folkets Hus innebär ett utökat kommunbidrag om 545 tkr. 
Utökade driftkostnader för gatuinvesteringar medför även ytterligare 403 tkr i kommunbidrag. Åmåls kommun har ökat driftbidraget 
med 852 tkr år 2021 för förstärkning av personalkostnader, ökade kapitalkostnader, el och hyror. Utöver detta har även 150 tkr 
tillförts för bidrag enskilda vägar, samt 50 tkr för förstärkning gällande stolpjakten. Totalt innebär detta en driftram på 66 846 tkr i 
Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 41 226 tkr. 
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Driftsredovisning 

Teknik- o fritidsn skattf 

Driftredovisning (tkr) 

  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 79 035 79 317 -282 118 975 -3 375 
 

 

Kommunbidrag 44 564 44 564 -0 66 846 0 
 

 

Kostnader -117 681 -122 659 4 979 -183 777 1 250 
 

 

Räntekostnader -1 218 -1 363 145 -2 044 0 
 

 

Resultat 4 700 -142 4 841 0 -2 125 
 

 

 
UTFALL 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar efter augusti månad något lägre intäkter och lägre kostnader i relation till budget. 
Kommun- och driftbidrag är bokförda för samtliga perioder. Bidrag från arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder är 
bokförda för samtliga månader. Fördelning av GS-personal är bokförd för samtliga månader. Hyran för Åmåls fasta anläggningar 
(kapitalkostnader) är bokförd för samtliga månader, likaså Säffles kapitalkostnader. Aktuell hyra för simhallen är nu bokförd, men 
saknas fullständigt för nya bollhallen och Tegnérhallen är fortsatt fakturerad enligt tidigare års nivå, vilket i största grad påverkar 
kostnadsutfallets avvikelse mot budget. Administrationens OH-fördelning är nu bokförd för samtliga perioder och med i utfallet. 

 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till -2 125 tkr efter uppföljning augusti.  

Nämnd/Administration/Teknisk planering +300 tkr 

• Årets OH-fördelning är nu bokfört. Faktiskt utfall är något högre än budget efter revidering. 

• Ej tillsatt vakant tjänst teknisk planering medför lägre personalkostnadsutfall och överskott. 

• Ökat behov av sommarvikarier och projektanställning för administrationen medför ökade personalkostnader. Beräknas täckas  

 av budgeterad post för oförutsedda kostnader. 

• Lågt utfall av nämndskostnader för Säffle beräknas medföra överskott.  

Gatuenheten +/- 0 tkr 

• Kapitalkostnader och fördelning av GS-personal ingår för båda kommunerna. 

• Trafikbelysningsverksamhetens elförbrukningskostnader är periodiserade och bokförda till och med augusti. 

• Årets förbrukade vinterväghållningskostnader uppgår till 4,4 Mkr för båda kommunerna för perioden, (fg år 2,1 Mkr), 3,6 Mkr av  

 årsbudgeten kvarstår. 

• Budgetkostnaden avseende vägbidrag för enskilda vägar uppgår till 3,9 Mkr varav 0,8 Mkr kvarstår av den. 

• Projektanställning under 10-månader för ökad cykling påbörjades i augusti.  

Park & Fritidsenheten -1 925 tkr 

• Åmåls kapitalkostnader bokfört för samtliga månader. 

• Fördelning GS-personal bokfört för samtliga månader. 

• Aktuell hyra för Säffle simhall är bokförd. Hyra saknas dock helt för nya bollhallen och Tegnérs nya hyresavtal är ej ännu  

 fullständigt klart. 

• Bidrag från arbetsförmedling för personal är bokfört för samtliga månader. 

• Fortsatt stora intäktsbortfall i och med pandemin för kommunens sporthallar. 

• Mindre personalbehov på simhallar på grund av låg aktivitet medför lägre personalkostnader. Även lägre underhållskostnader. 

• Ej uppdaterad vattenmätare och felaktig nivå p.g.a. vattenläcka medför retroaktiv kostnad om 260 tkr för Brovallen. Slutlig  

 kostnad förväntas dock kunna reduceras. 

• Höga kostnader för inventarieinköp och åtgärder för Åmåls utomhusidrott. 
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• Felbokförd intäkt för vassbåt om 300 tkr under fjolåret har korrigerats från Åmål till Säffle.  

Städenheten -500 tkr 

• Inköpskostnaden av förbrukningsmaterial, rengöringsmedel och skyddsutrustning kopplat till pandemin har ökat kraftigt. 

• Kostnader för administrationens OH-kostnader ingår nu för hela perioden. 

• Enhetschefen var budgeterad 50 % var på Städ & Renhållning till och med maj. Uppdraget fortsätter året ut i samma  

 omfattning. 

• Nettot av kända tillkommande och avgående ordinarie städobjekt pekar mot en lägre intäkt. 
 
 

Nämnd/adm/tkp 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 6 895 6 574 321 9 861 0 
 

 

Kommunbidrag 3 819 3 819 -0 5 729 0 
 

 

Kostnader -9 286 -10 441 1 154 -15 590 300 
 

 

Räntekostnader -0  -0    

Resultat 1 428 -48 1 476 0 300 
 

 

 
Prognosen efter augusti för nämnd, administration och teknisk planering är +300 tkr. Säffles verksamhet står för hela överskottet. 

Efter augusti månad redovisar enheten högre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Interna fördelningar såsom 
OH-kostnader är nu bokförda för året och är med i utfallet. Intäktens högre utfall i relation till budget beror främst på 
OH-fördelningen, som efter revidering blev något högre än budget. Största differensen uppstår hos avgiftskollektiven, som således 
får en något högre faktisk kostnad jämfört med budgeterade värden. Kostnadssidans differens beror likt tidigare främst på att 
kommunernas post för satsningar på kompetensutveckling och arbetsmiljö och oförutsedda kostnader är budgeterad här, men har 
ännu inte fått något större utfall. Posten är i nuläget främst planerad för att täcka ökade personalkostnader i och med ej budgeterade 
projektanställningar, semestervikarier samt en renovering av ett gemensamt sammanträdesrum. 

Den fortsatt vakanta tjänsten på teknisk planering för miljöstrateg kommer ej att tillsättas under året. Då tidigare nämnd post för 
oförutsedda kostnader beräknas kunna parera alla administrationens förhöjda kostnader, beräknas nu denna vakanta tjänst 
medföra ett överskott vid slutet av året om +200 tkr. 

Nämndverksamhetens kostnadsutfall i Säffle är lägre än budget. För Åmål ses dock det motsatta. På helår förväntas detta i nuläget 
medföra ett överskott i Säffle på +100 tkr och ett underskott om -75 tkr i Åmål. För Åmål avses detta underskott kunna pareras med 
kvarvarande budgetpost för oförutsedda kostnader. 

 

 
Gatuenhet 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 25 266 24 052 1 214 36 078 0 
 

 

Kommunbidrag 14 753 14 753 0 22 130 0 
 

 

Kostnader -37 890 -37 647 -243 -56 471 0 
 

 

Räntekostnader -1 018 -1 158 140 -1 738 0 
 

 

Resultat 1 110 0 1 110 0 0 
 

 

 
Helårsbudgeten för Gata enligt tabellen uppgår till 58,2 Mkr varav för Säffles del så ingår Kommunbidraget med 22,1 Mkr. Åmåls 
driftsbidrag som är 16,3 Mkr ingår i övriga intäkter tillsammans med fördelning av GS-personal för båda kommunerna som uppgår 
till 19,8 Mkr. Bidragen/intäkterna har fördelats ut jämnt på årets månader, vilket innebär att för aktuell period så uppgår den till 38,8 
Mkr. 

Det redovisade resultatet för perioden uppgår till +1,1 Mkr. 
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Fördelning av GS-personal (Gräv & schakt) och kapitalkostnader samt även kostnadsfördelning för dagvattentömning ingår nu för 
hela perioden för båda kommunerna. 

Förbrukade kostnader för vinterväghållningen i Säffle uppgår till 2,4 Mkr, och 1,9 Mkr kvarstår av årsbudgeten. Föregående år var 
1,3 Mkr upparbetat för samma period. 

Förbrukade vinterväghållningskostnader i Åmål uppgår till knappt 2 Mkr, och 1,7 Mkr kvarstår av årsbudgeten. Föregående år var 
det bara 0,8 Mkr upparbetat för samma period. 

Trafikbelysningsverksamhetens elförbrukningskostnader har periodiserats till och med augusti. 

Gemensamt för båda kommunerna är verksamheten för kommunala enskilda vägar uppgår kostnaden för de utbetalda vägbidragen 
till 3,1 Mkr. Kvarstående vägbidrag i årsbudgeten uppgår till 0,8 Mkr. 

Från mitten av augusti har en 10-månaders projektanställning som cykelsamordnare startats. Arbetet innebär åtgärder för ökad 
cykling och främst med cykelplanen i Säffle som verktyg och ingår i verksamheten för Gator och vägar. 

I beläggningsunderhållsverksamheten finns det ingen markhyra för nytillkomna sträckor att fakturera i Åmål från år 2020. Den var 
budgeterad till 72 tkr vilket blir en avvikelse. 

Gata bedriver många varierande och årstidsbundna verksamheter och för närvarande står beläggningsarbeten för en stor del 
av dem. 

Prognosen efter augusti för gatuenheten som helhet beräknas bli +/- 0 på helåret. 

Fördelat på Säffle + drygt 0,1 Mkr och Åmål drygt - 0,1 Mkr. 

 
 
Park- och fritidsenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 27 547 29 717 -2 169 44 575 -3 375 
 

 

Kommunbidrag 25 992 25 992 -0 38 987 0 
 

 

Kostnader -51 622 -55 664 4 042 -83 263 1 450 
 

 

Räntekostnader -194 -199 5 -299 0 
 

 

Resultat 1 723 -155 1 878 0 -1 925 
 

 

 
Prognosen efter augusti för park- och fritidsverksamheten är -1 925 tkr. Säffles verksamhet står för ett underskott om -325 tkr och 
Åmål -1 600 tkr. 

Enheten redovisar efter augusti månad lägre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget. Intäktssidans avvikelse beror likt 
föregående månader främst på uteblivna intäkter i och med pandemin. Bidrag från arbetsförmedlingen för anställda är med för 
samtliga perioder, där augustis bidrag periodiserats. Kostnadssidans låga utfall påverkas främst av ej inkommen hyra för nya 
bollhallen i Säffle, samt att Säffle simhalls aktuella hyreskostnad är lägre än budgeterat. Tegnérs nya hyresavtal skall inom kort 
vara klart. Årshyran förväntas där bli cirka 1 000 tkr över budgeterat värde, vilket tillsammans med simhallens differens i faktisk 
mot budgeterad hyra således behöver tas hänsyn till inför eventuell ramjustering. 

Pandemin har under året varit den störst påverkande faktorn för enhetens resultat. Störst effekt har kommunens simhallar upplevt, 
där besöksfrekvensen varit nästintill obefintlig jämfört med ett pandemilöst år. Vid mitten av augusti öppnade Säffle simhall försiktigt 
upp verksamheten, och man hoppas att under årets resterande månader kunna uppnå en mer normal besöksnivå. Då nya simhallen 
i Säffle ännu inte haft något normalår sedan premiären är nivån svår att uppskatta. Om folks beteende efter pandemin påverkas är 
likaså svårprognosticerat. Utifrån antagandet att besöksnivån resterande del av året är enligt budgeterad beräkning, cirka 200 tkr 
per månad exklusive interna hyror, adderat med årets inkomna intäkter, beräknas intäktsbortfallet vid årets slut bli -1 400 tkr. I och 
med den minskade rörelsen har verksamhetens personalbehov inte varit lika stort. Frånvarande personal under året har därmed inte 
täckts med annars planerad timtidspersonal. Detta förväntas i nuläget medföra minskade personalkostnader om 600 tkr jämfört med 
budget. Likaså har kostnader för underhållsmaterial, livsmedelsinköp för kioskförsäljning och dylikt varit lägre under året. Detta 
beräknas vid slutet av året medföra cirka 275 tkr i minskade kostnader för Säffles del. Åmåls simhall står, utöver pandemins 
problem, inför en renovering som kommer innebära flera månaders arbete. Då slutligt beslut ännu ej tagits öppnar simhallen upp 
igen i september. Likt Säffle är kommande besöksfrekvens och intäkter omöjliga att förutsäga. Räknat med en låg, men inte 
obefintlig, månatlig nivå för årets resterande månader beräknas Åmål simhalls intäktsbortfall i nuläget bli -1 950 tkr. Precis som för 
Säffle har dock personalbehovet för Åmåls simhall i och med pandemin inte varit lika stort. En person har flyttats till parkenheten i 
nästan ett halvår, som ryms inom deras budgeterade semesterposter. Extra timtidsbemanning har till skillnad från tidigare år ej 
behövts, samt inga ersättare för annan frånvarande personal, vilket tillsammans i nuläget beräknas medföra minskade 
personalkostnader om totalt  900 tkr. Minskade kostnader för underhållsmaterial, livsmedelsinköp för försäljning och dylikt beräknas 
under året bli cirka 225 tkr. 
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Då fjolårets sent uppdaterade vattenmätare var felavläst fås tyvärr en hög retroaktiv vattenförbrukningsavgift, som landar på cirka 
250 tkr. Intäkter för Åmåls sporthallar ser i nuläget även ut att medföra ett underskott jämfört med budget. Blir besökstrycket inte 
ovanligt högt vid slutet av året beräknas detta medföra minskade intäkter om cirka 100 tkr. 

Vid fjolårets slut såldes en fullt avskriven vassbåt, där hela försäljningssumman således bokfördes som en intäkt om nästan 300 tkr. 
Vassbåten tillhörde Säffle, men intäkten bokfördes olyckligtvis felaktigt på Åmåls verksamhet. Detta påverkade således 
skattefinansernas slutliga resultat felaktigt. Denna felaktighet har nu justerats, vilket medför att Åmål för året får en minskad intäkt 
om 300 tkr och Säffle en ökad intäkt om 300 tkr. 

Som tidigare nämnts kommer ett underskott ses för Säffles utomhusidrottsverksamhet. En vattenmätare vid Brovallen i Säffle har ej 
avlästs sedan 3 år tillbaka. Då mätarens nivå oturligt nog varit inkorrekt jämfört med verklig förbrukning på grund av tidigare läcka 
innebär detta en retroaktiv kostnad om cirka 260 tkr. Denna kostnad kommer dock troligtvis kunna reduceras av VA-enheten enligt 
gällande regelverk för vattenläckor. Även Åmåls utomhusidrotts kostnader beräknas överstiga planerad budget vid årets slut. Större 
inköp av inventarier, såsom mål, nät, redskapsbärare har behövts under året. Även lagning av tak vid Rösvallen har behövts, samt 
omdragning av tappvatten till Örnäsvallens duschar. Dessa ökade kostnader förväntas dock kunna pareras med ett lägre utfall på 
motionsspårverksamheten, som i nuläget inte är i behov av några större åtgärder. 

Park- och skogsverksamheterna i Säffle har under året flutit på bra, och förväntas båda redovisa lägre kostnader gentemot intäkter 
vid årets slut. 

Kort sammanfattat beror kommunernas avvikande prognosticerade underskott, jämfört med tidigare prognos, främst på; 
korrigeringen av vassbåtens intäktsbokföring, simhallarnas resultat och Åmåls sporthallars beräknade intäktsbortfall. 

 
 

Städenhet 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 19 326 18 974 352 28 461 0 
 

 

Kostnader -18 882 -18 908 26 -28 453 -500 
 

 

Räntekostnader -6 -5 -1 -8 0 
 

 

Resultat 438 61 378 -0 -500 
 

 

 
Helårsbudgeten för städenheten enligt tabellen uppgår till 28,5 Mkr och intäkterna har fördelats ut jämnt på årets månader, vilket 
innebär att för aktuell period så uppgår den till 19 Mkr. Det redovisade resultatet för perioden uppgår till +0,4 Mkr, (fg år +1 Mkr). 

Tabellen visar högre intäkter än budget, som förklaras med framförallt; extrastädintäkter, sjuklöneersättningar och en 
felperiodisering från föregående år. Kostnadsmassan är i fas i och med lägre personalkostnader under sommarperioden när 
semesteruttag skett. Även OH-kostnader är nu bokförd för hela perioden. Dock förväntas en negativ avvikelse för kvarvarande 
månader när semesterintjäningen återigen ackumuleras och mindre semesteruttag sker. 

Sjuklöneersättningar är reglerade till och med juli i år. Ersättningar för sjuklönekostnader som överstiger det normala på grund av 
pandemin har återigen förlängts och utgår nu fram till och med 30:e september i år. 

Hittills kända förändringar i de ordinarie städobjekten förväntas ge en lägre omsättning på helåret. Cirka -150 tkr var både för Säffle 
och Åmål, exklusive nya objekt nedan. 

Två nya städobjekt har erhållits som kommer driftas i slutet av september en äldreomsorg och ett trygghetsboende, varav 
äldreomsorgen omfattar städning 3,5 h/dag och trygghetsboendet 2,5 h/vecka. 

Det finns en eftersläpning av intäkter för extrastädning och sjuklöneersättningar som inte räknats in i resultatet, de är dock på en 
lägre nivå jämfört med föregående år. Då det varit fler skolor och förskolor i år som inte har bedrivit någon verksamhet under 
sommarperioden utan haft helstängt. 

Just lokalvården har drabbats kraftigt av fördyrade inköpskostnader kopplat till pandemin. Det gäller främst förbrukningsmaterial, 
rengöringsmedel och skyddsutrustning som har ökat väsentligt jämfört med föregående år. Ett skräckexempel är bristsituationen på 
engångshandskar med ett avtalspris på 16 kr/fp som inte funnits att tillgå hos ordinarie avtalsleverantör. Högsta prisnivå på inköp 
från annan leverantör låg på > 800 % dyrare per/fp. 

Enhetschefen var budgeterad för årets första fem månader 50 % på Städ och 50 % på Renhållningen. Uppdraget på renhållningen 
50 % kommer att förlängas året ut vilket innebär en lägre personalkostnadsbelastning. 

Ishallen i Åmål används som vaccinationscentrum, kostnaderna skall inte belasta verksamheten. 

Städenheten beräknar göra en avvikelse på - 0,5 Mkr på resultat när året är slut, varav Säffle 

står för -350 tkr och Åmål resterande -150 tkr. 

Många faktorer påverkar avvikelsen, dels åtgången samt kraftiga prishöjningar för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning samt 
även sänkt sjuklöneersättningsnivå kopplat till pandemin. Årets ordinarie lönehöjningar och -justeringar påverkar också. Årets 
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höjning av städpriset följde inte städindex 2,8 % enligt avtal. Behovet för en sådan stor höjning upplevdes inte nödvändig vid slutet 
av förra året när städpriset och budgeten för 2021 fastställdes. Indexhöjningar har inte följts sedan år 2016. 

 
Teknik- o fritidsn affärv 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 64 031 65 061 -1 030 97 591 700 
 

 

Kostnader -62 854 -63 893 1 040 -95 679 -1 425 
 

 

Räntekostnader -1 199 -1 275 76 -1 912 0 
 

 

Resultat -22 -108 85 0 -725 
 

 

 
UTFALL 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar enligt ovan tabell främst lägre kostnader än budget för perioden. I och med 
delårsbokslutet har resultaten för samtliga avgiftsfinansierade enheter bokförts, vilket påverkar intäktssidan. VA-verksamheten i 
Säffle har justerats med -789 tkr vilket medför att bokfört intäktsutfall för perioden är 789 tkr lägre på grund av resultatomföringen. 
För Åmål justerades +777 tkr. Säffle renhållnings resultat innebar en justering om -2 000 tkr på intäktssidan, och +13 tkr för Åmåls 
motsvarighet. Östbys resultat fördelas ut till respektive kommuns kollektiv vid bokslutet, och har i och med delåret enbart bokats mot 
balansen likt övriga avgiftskollektiv, vilket innebar en justering om +178 tkr. Debitering till kund har gjorts och bokförts till och med 
augusti. Renhållningens intäkter för sommargäster har periodiserats för aktuell period. Fördelning av kostnader för Östbys 
återvinningscentral samt administrationens OH-kostnad är nu bokförda. Åmåls kapitalkostnader är bokförda för samtliga perioder. 

 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv och alla över- och 
underskott särredovisas på balansräkningen och ska balanseras inom en treårs period. 

På helåret beräknas resultatet till -725 tkr efter uppföljning augusti. 

 

Säffle 

VA-verksamheten -150 tkr 

• Kunddebitering gjord till och med augusti. Ökade intäkter jämfört med fjolåret. 

• Fördelning dagvattenkostnad nu bokförd på intäktssidan. 

• Kostnader för administrations OH nu bokfört. 

• Fortsatt höga kostnader för vattenläckor. 

• Utbyte av värmepump vid avloppsreningsverket flyttat från drift till investering. 

• Inga behov av särskilda åtgärder för avloppsledningar medför beräknat överskott. 

• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 1 387 tkr.  

Renhållningsverksamheten + 1 000 tkr 

• I delårsbokslutet har periodiseringar skett av intäkter och kostnader. Även OH-kostnader är bokförda och Östby har fördelats  
 samt att upparbetat resultat har fördelats ut på kollektiven 

• I delårsbokslutet har intäkten för sommargäster periodiserats utifrån en provfakturering av årets slutliga debitering som normalt  

 sker i oktober månad för hushållsavfallet. Intäkten är budgeterad linjärt på helår. 

• I Säffle har en inventering skett av fastigheter för sommargäster och tillkommer gör 377 stycken abonnenter jämfört med  

 föregående år. 

• Ökad intäkt i paritet med taxehöjning. 

• I Säffle togs renhållningsverksamheten över i egen regi från och med 1/7. 4 stycken sopbilar införskaffades via leasingavtal. 

• Renhållningsverksamheten har en fordran mot kollektivet på 14 tkr för avfalls- och 421 tkr för slamverksamheten. 

• Tillförordnad enhetschef för renhållningsverksamheten var budgeterad för perioden jan-maj på 50 %, uppdraget förlängs året  

 ut. 

• Särskilda poster som påverkat årets resultat positivt är, reglering av feldebiteringar från slamleverantör för åren 2017-2020,  
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 innebär en intäkt på 146 tkr och en "kickback/bonus” från finansiär avseende leasingavtalet på sopbilarna, 111 tkr. 

 

Åmål 

VA-verksamheten -1 175 tkr 

• Intäkter över budget p.g.a. korrigering av tidigare felavläst mätare i simhallen. 

• Kostnader för administrations OH nu bokfört. 

• Hyran för de fasta anläggningarna (kapitalkostnader) är bokfört för samtliga månader. 

• Höga kostnader för vattenläckor. 

• Ökade personal-, underhåll och förbrukningsmaterialkostnader. 

• Åtgärd behövs för rötgasanläggning vid reningsverk. 

• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 487 tkr.  

Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr 

• I delårsbokslutet har periodiseringar skett av intäkter och kostnader. Även OH-kostnader är bokförda och Östby har fördelats  
 samt att upparbetat resultat har fördelats ut på kollektiven. 

• I delårsbokslutet har intäkten för sommargäster periodiserats utifrån en provfakturering av årets slutliga debitering som normalt  

 sker i oktober månad för hushållsavfallet. Intäkten är budgeterad linjärt på helår. 

• Fått ersättning om 167 tkr för felaktig dubbelfakturering under fjolåret. 

• Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2,0 Mkr för avfallsverksamheten och fordran för slamverksamheten  

 om 1,2 Mkr. 

• Tillförordnad enhetschef för renhållningsverksamheten var budgeterad för perioden jan-maj på 50 %, uppdraget förlängs året  

 ut. 

• Särskilda poster som påverkar årets resultat positivt är, reglering av feldebiteringar från slamleverantör för åren 2017-2020, en  

 intäkt på 154 tkr och en rättelse av dubbelfakturering från slamleverantör uppgår till 167 tkr, hänförd till 2020 men har  

 reducerat kostnaden i år. 

 

Östby 

Prognosavvikelse -400 tkr. 

• Orsak, ökade lönekostnader bland annat förlängd tillförordnad enhetschef samt kommande ny driftschef. 

• Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut. 

• Fördelning mot respektive kommuns kollektiv har gjorts i samband med delårsbokslutet. 

• Årets innevarande avtal för Östbys restavfallsleverantör 2021 innebar en fördyring med 5,7 % per ton eller 38 kr/ton. I  

 slutändan påverkar det båda kommunernas kollektiv. 

• Nya restavfallsavtalet som gäller från och med 1/1-2022 blir mer än 30% dyrare. 

• Åtgärder för att förbättra intäkterna från näringsidkare ses över på Östby. 
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VA-verk, Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 18 922 19 225 -303 28 837 400 
 

 

Kostnader -17 754 -17 985 231 -26 977 -550 
 

 

Räntekostnader -1 169 -1 240 71 -1 859 0 
 

 

Resultat -1 0 -1 0 -150 
 

 

 
Fjolårets resultat innebär att Säffles VA-enhet har en fordran mot kollektivet på 1 387 tkr. Enheten redovisar efter augusti månad 
något lägre utfall i båda kostnader och intäkter jämfört med budget. Omföring av resultatet i och med delårsbokslutet påverkar 
intäktssidan. Exkluderas denna post, på +789 tkr, ökar intäktssidan i samma grad vilket innebär att den överstiger budget med 
ansenlig mängd. På grund av en sent uppdaterad mätare vid Brovallen fotbollsplan, där vattenläcka även förekommit, stack 
intäktssidan ut vid föregående periods fakturering mellan maj-juni i och med denna mätaruppdatering. Bortses denna avvikelse kan 
en ökad förbrukningsmängd ändå ses för resterande områden. Fortlöper intäktssidan i samma trend resterande del av året 
beräknas det faktiska intäktsutfallet överstiga budgeterat värde med 400 tkr. 

Kostnader från administrationens OH-fördelning är nu bokförda, och efter revidering blir Säffles VA-del något högre än budgeterat. 
Likt tidigare månader kan fortsättningsvis en hög kostnad för vattenläckor ses. Till skillnad från fjolåret har ingen omfattande åtgärd 
behövts för ett specifikt område, utan åtgärderna och kostnaderna är jämnt fördelade över gångna månader. Fortsätter utfallet i 
likartad takt året ut kommer detta medföra ett kostnadsutfall om cirka 600 tkr över budget för vattenledningsverksamheten. 

Som nämnts tidigare har det vid avloppsreningsverket gjorts ett omfattande och kostsamt byte för en värmepump. Denna 
behandlades initialt som en driftåtgärd, men då det faktiskt avser en investeringsåtgärd är dessa utgifter nu omförda. Uppgradering 
av styrsystem och frekvensare till centrifug var tidigare planerat att utföras i år, men anses i nuläget först bli aktuellt nästkommande 
år, vilken var beräknad att kosta 300 tkr. Detta medför en större justering i slutligt prognosticerat resultat jämfört med tidigare 
prognos, då totala driftkostnader således blir ansenligt lägre. Slamskrapsrenovering och dränering av administrationsbyggnad är i 
nuläget de kostnadsposter som förväntas avvika från reningsverkets initiala budget, vilka förväntas summera till cirka 150 tkr. Utöver 
detta har kostnader för reparation och underhåll för pumpstationer varit något mer kostsamt än planerat. 
Avloppsledningsverksamheten är likt tidigare ej i behov av några specifika åtgärder och ser fortsatt ut att få ett gynnsamt 
kostnadsutfall. 

Resultatet vid slutet av året beräknas i nuläget till ett underskott om -150 tkr, där främsta differensen mot tidigare prognos är 
omföringen av värmepump från drift till investering samt att uppgradering av styrsystem ej bedöms kunna utföras i år. 

 

 
VA-verk, Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 16 198 15 111 1 088 22 666 0 
 

 

Kostnader -16 195 -15 109 -1 086 -22 663 -1 175 
 

 

Räntekostnader -3 -2 -1 -3 0 
 

 

Resultat 1 -0 1 -0 -1 175 
 

 

 
Åmåls VA-enhet har i och med fjolårets resultat en fordran mot kollektivet på 487 tkr. Enheten redovisar efter augusti enligt 
ovanstående tabell högre intäkter och högre kostnader än budget. Likt Säffle har resultatet justerats via en intäktsbokning om -777 
tkr. Exkluderas denna post ligger intäkterna över budget, främst på grund av en justering av en tidigare felavläsning som gjordes för 
Åmåls simhall. Justeringen innebär att simhallen återbetalades en för stor summa, vilket nu resulterar i att VA-enheten återfår 266 
tkr. Senaste tidens frekventa uppkomst av felavläsningar och sent uppdaterade vattenmätare, specifikt internt inom förvaltningen, 
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belyser vikten av att tydliga rutiner behövs för detta moment. 

Till skillnad från tidigare uppföljningar är utfallet på kostnadssidan nu mer i fas med avsedd period. Kapitalkostnader är bokförda för 
samtliga månader och administrationens OH-fördelning är även med i utfallet. Likt Säffle blir OH-kostnaden för Åmåls 
VA-verksamhet något högre än budget efter revidering av fördelningen. Underhållsbehovet har under året varit stort för enheten, 
vilket kan ses i och med höga kostnadsutfall för förbrukningsmaterial, inventarier, maskiner och renoveringar. PAX-påfyllningar, 
inköp av slamskiktsmätare och olja, renovering av rensgaller, ombyggnation av gasledning till rötgasanläggning har behövts för att 
hålla verksamheten igång. För råvattenpumpstationsverksamheten har tryckning av brunnar gjorts i Tösse och Ånimskog för cirka 
125 tkr. Dessutom har problem med rötgasanläggning vid reningsverket uppstått som behöver åtgärdas, där beräknad kostnad 
inväntas. Detta tillsammans med att personal- och kapitalkostnader stadigt ökar med åren medför ett prognosticerat underskott vid 
slutet av året om -1 175 tkr. 

Som tidigare nämnts är en taxejustering nödvändig för att få verksamheten i ekonomisk balans. Ett taxejusteringsförslag arbetas i 
nuläget fram, tillsammans med ett förslag om fondering för framtida investering av det nya vattenverket. 

 

 
Renhållning Säffle 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 12 549 13 816 -1 267 20 724 300 
 

 

Kostnader -12 546 -13 827 1 281 -20 723 700 
 

 

Räntekostnader -3 -1 -2 -1 0 
 

 

Resultat 0 -12 12 -0 1 000 
 

 

 
Prognosen efter augusti för renhållningen i Säffle + 1 Mkr 

Resultat för Säffle, överskott per augusti har bokförts mot övriga intäkter. Det innebär att verkliga intäkter enligt tabellen borde vara 
2 Mkr högre. Då blir avvikelsen positiv mot budget med 0,7 Mkr och förklaras av bland annat ökade beräknade intäkter för 
sommargäster samt intäkter hänförda till tidigare år. 

Minskade kostnader enligt tabell hänförs bland annat till övertagandet av sopkörning i egen regi och lägre kostnadsökningar än 
budgeterat. 

Prognosavvikelsen, bedömning för helår hänförs till dels övertagandet av sopkörningen i egen regi och effekten av inventeringen av 
fastigheter för sommargäster, intäkter hänförd till tidigare år samt att taxehöjningar slagit igenom men inte inneburit lika stora 
kostnadsökningar. 

I delårsbokslutet har intäkten för sommargäster periodiserats utifrån en provfakturering av årets slutliga debitering som normalt sker 
i oktober månad för hushållsavfallet. Intäkten är budgeterad linjärt på helår, samma gäller för Åmål. 

I Säffle har en inventering skett av fastigheter för sommargäster och tillkommer gör 377 stycken abonnenter jämfört med föregående 
år. Ökningen förväntas ge ca 0,3 Mkr i ökade intäkter. För faktiskt utfall ses en ökning jämfört med fjolåret i linje med årets 
taxejustering om 7 %. 

Tillförordnad enhetschef för renhållningsverksamheten var budgeterad för perioden jan-maj på 50 %, gemensamt på renhållning för; 
Säffle, Åmål och Östby. Uppdraget förlängs året ut. 

Enheten övergick i juli till egen regi för hushållsavfallet. Fyra stycken sopbilar finansierades via leasingavtal. En kostnadsjämförelse 
har gjorts av hanteringen i egen regi mot på entreprenad med en positiv avvikelse. En besparing på minst 0,5 Mkr beräknas för 
andra halvåret. 

En av de nyanskaffade sopbilarna i Säffle har bytt ort och körs i Åmål istället och Säffle har fått en äldre sopbil från Åmål. 
Anledningen är att den nya sopbilen kan hantera även containrar och bytet gäller året ut. Hänförliga kostnader till sopbilarna bokförs 
i rätt kommun och det ger en lägre kostnad för Säffle. 

Särskilda poster som påverkat årets resultat positivt är, reglering av feldebiteringar från slamleverantör för åren 2017-2020, innebär 
en intäkt på 146 tkr och en "kickback/bonus” från finansiär avseende leasingavtalet på sopbilarna, 111 tkr. 
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Renhållning Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 8 681 8 835 -154 13 253 0 
 

 

Kostnader -8 672 -8 832 160 -13 211 0 
 

 

Räntekostnader -21 -28 7 -42 0 
 

 

Resultat -11 -24 13 0 0 
 

 

 

Prognosen efter augusti för renhållningen i Åmål +/-0 

Resultat för Åmål för perioden till och med augusti är ett + - 0-resultat, det är heller inga väsentliga avvikelser i tabellen för varken 
intäkter eller kostnader. De förklaras av de särskilda posterna enligt nedan. 

Särskilda poster som påverkar årets resultat positivt är, reglering av feldebiteringar från slamleverantör för åren 2017-2020, en intäkt 
på 154 tkr och en rättelse av dubbelfakturering från slamleverantör uppgår till 167 tkr, hänförd till 2020 men har reducerat kostnaden 
i år. 

I Åmål planeras att en inventering sker av fastigheter för sommargäster nästa år. Antalet abonnenter är oförändrat jämfört med 
föregående år. För faktiskt utfall ses en ökning jämfört med fjolåret i linje med årets taxejustering om 7 %. 

En av de nyanskaffade sopbilarna i Säffle har bytt ort och körs i Åmål istället och Säffle har fått en äldre sopbil från Åmål. 
Anledningen är att den nya sopbilen kan hantera även containrar och bytet planeras året ut. Hänförliga kostnader till sopbilarna 
bokförs i rätt kommun och det ger en högre kostnad för Åmål. 

 

 
Östby 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 

Jan - Aug 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 7 680 8 074 -395 12 111 0 
 

 

Kostnader -7 687 -8 141 454 -12 105 -400 
 

 

Räntekostnader -4 -4 1 -7 0 
 

 

Resultat -11 -71 60 0 -400 
 

 

 
Prognosen för renhållningen i Östby beräknas ge ett underskott på -0,4 Mkr 

Förklaring till resultatet. Resultat för Östby, per augusti har bokförts mot övriga intäkter. Det innebär att verkliga intäkter enligt 
tabellen borde vara 178 tkr högre. Det noteras lägre intäkter för taxor och avgifter än budgeterat och även lägre kostnader för köp 
av huvudverksamhet för hushållsavfall. ÅVC har högre personal- och drivmedelskostnader och än budgeterat men lägre kostnader 
för köp av huvudverksamhet. 

Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut. 
Fördelning mot respektive kommuns kollektiv har gjorts i samband med delårsbokslutet. 

Årets innevarande avtal för Östbys restavfallsleverantör 2021 innebar en fördyring med 5,7 % per ton eller 38 kr/ton. Kommande 
restavfallsavtal som gäller från och med 1/1-2022 innebär en fördyring med drygt 30 % jämfört med 2021. I slutändan påverkar det 
båda kommunernas kollektiv i och med att Östbys fördelas ut på dem. 

Verksamheten står dock tveklöst inför stora utmaningar och ett ordentligt krafttag behövs för att säkerställa den ekonomiska 
balansen. 

Ett sätt att förbättra intäkterna är att se till att alla företagsbilar med ej giltigt skäl skall gå på vågen. En översyn pågår för närvarande 
av detta och de mest frekventa kommer att kontaktas. 

 
 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Helen Halvardsson 
helen.halvardsson@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE
Sida 

1(5)
Datum 

2021-09-15 
  

  

Dnr 

2021/2 
 

 

 

Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2021 

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar delårsbokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål 
samt nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 125 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav -375 tkr avser Säffle och -1 750 
tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett underskott om -150 tkr och verksamheten för renhållning 
ett överskott om +1 000 tkr. VA-verksamheten i Åmål beräknas redovisa ett 
underskott om -1 175 tkr och renhållningen i Åmål ett +/- 0-resultat. Östby 
prognostiserar ett underskott om -400 tkr som vid årets slut debiteras 
renhållningskollektiven. 

Bakgrund 

Samtliga nämnder, styrelser och bolag ska enligt gällande regler presentera 
delårsrapporter där man beskriver händelser av väsentlig betydelse som 
inträffat under årets första del samt lämna upplysningar om kommunens 
förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2021 

Investeringsuppföljning efter augusti 2021 

Balansposter 

Coronarelaterad analys 

Förvaltningens ståndpunkt 

Måluppfyllelse 

Trenden för måluppfyllnaden är stabil överlag, och utförligare analys 
presenteras till bokslutet då även 2021-års enkätundersökning för NMI-nöjd 
medborgarundersökning kommer att vara med. Förvaltningens bedömning är 
att teknik- och fritidsnämnden uppfyller de flesta av sina mål under året trots 
att vi varit i en pandemi som framförallt påverkat beläggning och 
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verksamhet i sim- och idrottshallar i båda kommunerna som varit kraftigt 
reducerad. Positivt är att vi i stället har vi sett ett större antal besökare till 
våra friluftsanläggningar och våra parker/lekplatser.  

Nämnden har flera investeringsprojekt än någon gång under samverkans 
tioårsperiod. Förvaltningen har deltagit med sin tekniska kompetens vid  
större etableringar i båda kommunerna, nya bostadsområden, industrimark 
mm. VA-verksamheten har gjort en partneringupphandling för kommande 
renoveringsobjekt i VA-anläggningar i båda kommunerna och har startat upp 
med Fengersfors vattentorn. 

Den sistnämnda trenden kan till del härledas till rådande pandemi. 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer har följts av nämndens personal, vilket har 
påverkat sjukfrånvaron på vissa verksamheter. Målet om att minska 
sjukfrånvaron inom lokalvården med fem procentenheter t.o.m. år 2021 
uppfylls inte, då sjukfrånvaron legat på i snitt drygt 10% efter augusti. 
Jämfört med samma period föregående år är det en sänkning med drygt 1 %. 
Nämnden har under sommaren tagit emot 170 feriepraktikanter i båda 
kommunerna som har utfört ett gott arbete inom framförallt park- och 
fritidsenheten.  

 

Ekonomisk uppföljning 

Säffles förtroendevalda har efterfrågat en konkret bild över pandemins 
ekonomiska påverkan på kommunens verksamheter. En övergripande 
sammanställning för detta har gjorts per enhet och bifogats som separat 
bilaga. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 125 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav -375 tkr avser Säffle och -1 750 
tkr avser Åmål. Underskottet avser i största grad intäktsbortfall för 
kommunens idrottshallar på grund av pandemin, vilket i nuläget 
prognosticeras till totalt 3 500 tkr. Då personal- och underhållsbehovet 
minskat minskar således även kostnaderna, vilket i nuläget beräknas 
reducera intäktsbortfallets underskott med cirka 2 025 tkr. 
För närvarande är aktuella avtal för Tegnér och nya bollhallen ej fullständigt 
klara. Beroende på hur dessa avviker mot initialt tilldelad ram kan en 
justering, tillsammans med faktiska utfallet i simhallshyran, behövas. 
Städenhetens kostnader för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning har 
ökat markant på grund av pandemin, och enheten förväntas gå med 
underskott om totalt -500 tkr.  

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett underskott om -150 tkr. Verksamheten har en fordran mot 
kollektivet om 1 387 tkr. Tidigare större prognosticerade underskott har 
reducerats, främst då en åtgärd för installation av ny värmepump 
behandlades som en driftåtgärd, men har nu korrekt justerats till investering. 
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En tidigare planerad uppgraderingsåtgärd har även behövt senareläggas till 
nästkommande år.  

Verksamheten för renhållning prognosticerar ett överskott om +1 000 tkr. 
Verksamheten har en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr för 
avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. Inför året höjdes 
taxa för både hushållsavfall och slam, vilket tillsammans med inventering 
gjord under året och föregående år medfört positiv effekt på intäktssidan. 

VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett underskott om -1 175 tkr. 
Verksamheten har en fordran mot kollektivet om 487 tkr. Behovet av 
renoveringar är fortsatt stort, vilket tillsammans med ökade 
personalkostnader och höga underhållsmaterialinköp tydligt belyser vikten 
av en taxejustering. 

Renhållningen i Åmål prognosticerar ett nollresultat, och har en skuld till 
kollektivet på 2 199 tkr för avfallsverksamheten och en fordran för 
slamverksamheten på 1 366 tkr. 

Östby prognostiserar ett underskott om -400 tkr som vid årets slut debiteras 
renhållningskollektiven.  

Investeringsuppföljning  

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 54,0 Mnkr för 
Säffle 2021 och 24,6 Mnkr för Åmål. Efter augusti är 12 110 tkr förbrukat 
för Säffle och 6 566 tkr för Åmål. 

Nedan följer projekt som i nuläget ej fullständigt planeras kunna utföras 
inom initialt planerad tidsram: 

GC-bana Industrigatan-Säterivägen – 200 tkr (gatuenheten) 
Projekteringsmedel för sträcka som är skolväg för gymnasium och framtida 
fiskodling. Har ännu inte kunnat startas då andra projekt prioriterats högre. 
Planeras i nuläget att startas sena hösten för att avslutas tidigt 2022. 
 
Uppdrag enligt lista i FÖP för Säffle stad – 1 500 kr (gatuenheten) 
Beslut om vilka åtgärder som skall prioriteras har ännu inte fattats. Förslag 
till strategisk genomförandeplan är framtaget men inväntar behandling av 
kommunstyrelsen. Projektet förväntas därmed kunna startas först 2022. 
 
Sopmaskin Beam – 2 000 tkr (gatuenheten) 
Medel för att enligt initial plan byte nuvarande sopmaskin mot en bättre 
begagnad, men visade sig ogynnsamt efter sondering av marknaden. Medel 
om 600 tkr behöver därmed tillföras för upphandling av ny sopmaskin, som 
först planeras ske 2022. 
 
Reparationer brokonstruktioner – 500 tkr (gatuenheten) 
Medel avsedda för utbyte av tätskikt av GC-bro över E45. Entreprenör 
planerar vara klar med arbete under slutet av maj nästkommande år. 
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Renovering bassänger Säffle VV – 8 349 tkr (VA-enheten) 
Detaljprojektering pågår inom ramarna för upphandlat partneringprojekt.   
2 000 tkr förväntas förbrukas under 2021 i projektering och eventuell 
testinstallation i ett av verkets kolfilter. 
 
Brosjön pumpstation – 1 500 tkr (VA-enheten) 
Har ej kunnat genomföras på grund av överbelastning på enheten och andra 
projekt har behövt prioriteras. Planeras startas 2022. 
 
Utredning nytt vattenverk Åmål – 1 500 tkr (VA-enheten) 
Medel avsedda för utredning gällande nytt vattenverk i Åmål. Samtliga 
medel förväntas ej förbrukas innevarande år på grund av hög 
arbetsbelastning som ej medgett initialt planerad framdrift. 
 
Omställning insamlingssystem matavfall – 600 tkr (Renhållning) 
Medel för inköp av kärl inför kommande insamling av matavfall. Behov av 
inköp anses tidigast vara våren 2022. 
 
Hjullastare ÅCV – 2 500 tkr (Renhållning) 
Upphandlas under hösten 2021. Lång leveranstid och förväntas vara klart 
2022. 
 
Nybyggnation garage – 4 000 tkr (Östby) 
Upphandling denna höst och byggstart planerat till 2022. 
 
Utbyggnation personalbyggnad – 2 500 tkr (Östby) 
Upphandling denna höst och byggstart planerat till 2022. 
 
Lagerbyggnad – 2 000 tkr (Östby) 
Upphandling denna höst och byggstart planerat till 2022. 
 
Tvätthall – 500 tkr (Östby) 
Upphandling denna höst och byggstart planerat till 2022. 
 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Drift 

Störst ekonomiskt påverkande faktor under året har pandemin varit, specifikt 
för skattefinanserna. Aktiviteten i kommunens simhallar har varit nästintill 
obefintlig, vilket påverkat intäkterna negativt. Viss personal har tillfälligt 
flyttats till andra verksamheter i möjlig mån. Samhällsläget efter pandemin 
är i nuläget oklart, och ändrat människobeteende kan få både positiva och 
negativa konsekvenser, speciellt för idrottshallverksamheten. 

Även städenheten har påverkats av pandemin, där man främst sett fördyrade 
förbruknings- och skyddsutrustning. Hur denna trend utvecklas är svårt att 
förutspå, men i slutändan kan den komma att leda till ett ökat behov av 
timprisjustering eller effektiviseringar. 
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Åmåls VA-verksamhet har senaste år gått med större förluster, där tidigare 
skuld till kollektivet övergick till en fordran efter fjolårets resultat. Då även 
årets nuvarande prognos är ett större underskott är behovet av en taxeökning 
ofrånkomlig. Förslag om taxejustering arbetas därmed fram, tillsammans 
med förslag om fondering inför kommande investeringsprojekt för nytt 
vattenverk.  

Säffles hushållsavfallsverksamhet övergick under juli till egen regi. Då den 
nya verksamheten inte fortlöpt under en längre period är effekten av denna 
övergång svår att med säkerhet fastställa. I nuvarande tidigt skede tros dock 
övergången medföra en positiv kostnadsutveckling. 

Investeringar 

Förvaltningen är likt tidigare år väldigt investeringstung. Kostsamma 
investeringsprojekt är påbörjade i år och planerade för kommande år, för 
såväl skatte- som avgiftsfinanserna. Ständig hänsyn behöver vid planering av 
investeringar tas till kommande kostnader för avskrivning och ränta för att 
bibehålla en ekonomisk balans. Investeringar där nämnden inte kompenseras 
för kostnader motsvarande avskrivning och ränta innebär att motsvarande 
neddragningar eller effektiviseringar måste hittas inom verksamheterna.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt delårsbokslut 2021 
godkänns. 

2. Balansposter i delårsbokslutet 2021 godkänns 

3. Investeringsuppföljning efter augusti 2021 godkänns 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 
Jarmo Kylmänen 
Förvaltningsekonom 
 

Jakob Lindvall 
Förvaltningsekonom 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 



Kod

Slag Ing balans Redovisning

Jan 21 - Aug 21

Utg balans
inkl ing b

Slag
12901 Renhållningskärl, gröna 3 589 470,49 -260 651,37 3 328 819,12
14101 Förrådet säteriv. drivmed 71 812,32 12 474,05 84 286,37
14104 Bränslelager 92 073,90 4 215,61 96 289,51
14105 Kemikalier 318 495,61 -69 731,02 248 764,59
14107 Förråd städmaterial 48 940,95 14 353,05 63 294,00
14108 Förråd kemikalier Åmål 206 252,74 -13 163,19 193 089,55
14112 Lager badartiklar 142 153,76 -3 282,95 138 870,81
15910 Osäkra kundfordr, tekn -311 690,78 -225 217,44 -536 908,22
16641 Renh S fordr på kollektiv 2 463 972,67 -2 028 327,85 435 644,82
16643 Va S fordr på kollektiv 1 386 818,56 -788 975,81 597 842,75
16644 VA Å fordr på kollektiv 487 004,56 777 034,89 1 264 039,45
16647 Investeringar Åmål 168 109,84 1 324 384,13 1 492 493,97
16648 Friskvårdskuponger -350,00 -1 280,00 -1 630,00
17101 Förutbetalda kostnader 1 772 846,50 0,00 1 772 846,50
17500 Upplupna intäkter 229 977,53 1 734 871,90 1 964 849,43
17931 Interimsfordr kund/fakt 0,00 60 746,62 60 746,62
20181 Eget kap Tfn skatt -8 629 535,49 -9 786 352,00 -18 415 887,49
20251 Årets res Tfn skatt S -9 786 520,04 9 786 520,04 0,00
22821 Regressavs.översvämning -313 499,00 0,00 -313 499,00
23831 Skuld för anl.avg/ansl.av -2 658 494,23 -425 627,00 -3 084 121,23
23880 Skuld för inv. bidrag -11 028 729,65 0,00 -11 028 729,65
23890 Ack upplösn av inv.bidrag 1 435 416,08 295 607,91 1 731 023,99
23923 Resultat/inv.fond VA Sä -1 725 373,22 17 168,00 -1 708 205,22
23924 Resultat/inv.fond VA Å -3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00
24904 Presentkort simhall -11 170,00 0,00 -11 170,00
24905 Deponi, simhall -7 358,00 294,00 -7 064,00
24941 Renh, Å skuld t kollektiv -832 902,60 13 120,03 -819 782,57
24944 Östby, skuld t kollektiv 0,00 -178 095,50 -178 095,50
29910 Förutbetalda intäkter -362 943,05 168 048,21 -194 894,84
29980 Övriga kortfris skulder T -9 273 556,44 6 503 440,60 -2 770 115,84
Totaler -35 528 776,99 6 931 574,91 -28 597 202,08



Coronarelaterad analys ekonomisk pandemipåverkan 2021 

 

Adm/nämnd/teknisk planering +/‐ 0 
Ingen väsentlig kostnads‐ eller intäktspåverkan noterad för enheten under 2021. Stora omställningen 
var under fjolåret då telefoner, IT‐utrustning och licenser köptes in för möjlighet att arbeta hemifrån.  
 

Gata +/‐ 0 
Ingen väsentlig påverkan noterad för Gata. En mindre påverkan på grund av pandemin för gata är 
hänfört till minskad omfattning av utbildnings‐ och seminariedeltagande och dess kringkostnader av 
försiktighetsskäl på grund av restriktioner.  
 

Park och fritid ‐1 475 tkr 
Enheten har påverkats i största grad av pandemin rent ekonomiskt. För Säffles del är det främst nya 
simhallen, där besöksfrekvensen varit extremt låg under året på grund av pandemirestriktionerna. Då 
simhallen sedan ombyggnationen ännu inte genomgått ett normalår så är det faktiska 
intäktsbortfallet svårt att beräkna. De första månaderna efter öppningen var intäkterna högt över 
initialt beräknade summor, men blev snabbt i och med coronas intrång nära noll. Antas de först 
beräknade intäkterna om cirka 200 tkr/månad (exklusive intern intäkt från BUN), beräknas ett totalt 
intäktsbortfall om 1 450 tkr för året. Detta förutsätter att intäkter för årets resterande månader är 
just 200 tkr/månad.  
Personalbehovet har på grund av den låga aktiviteten inte varit lika stort. Frånvaro som t.ex. 
vanligtvis har behövt täckas med timanställda eller vikarier har under året ej behövts. Totala 
minskade personalkostnader i och med pandemin beräknas på helår till cirka 600 tkr. 
I och med minskad aktivitet har även kostnader för underhåll, livsmedel för försäljning och dylikt 
minskat under året. Då det som sagt inte finns någon normalnivå att jämföra med är även detta svårt 
att precist uppskatta. Dessa kostnader beräknas dock ha minskat med cirka 275 tkr. 
 
För Åmåls simhall beräknas det totala intäktsbortfallet för året bli cirka 1 950 tkr, under förutsättning 
att hallen är öppen resterande del av året. Minskade personalkostnader för året beräknas till totalt 
900 tkr, och minskade underhålls‐ och livsmedelskostnader för försäljning och dylikt beräknas till 250 
tkr. 
Åmåls sporthallsverksamhet beräknas även få in cirka 100 tkr mindre i intäkter än budgeterat på 
helår, vilket inte beräknas vara fallet för Säffles motsvarighet.   
 

Lokalvård ‐500 tkr 
De största faktorerna som påverkar ekonomin på grund av pandemin är åtgången av förbruknings‐
material och skyddsutrustning inklusive kraftiga prishöjningar för dem samt sjukskrivningar kopplat 
till symptomreglerna. För Säffles del beräknas denna totala kostnadsökning till cirka 350 för hela året 
och 250 tkr för Åmål. 
 

Vatten och avlopp +/‐ 0 
Pandemin har under det gångna året inte påverkat enhetens driftsekonomi i någon större mån. 
Ökade byggmaterialkostnader har dock setts som kommer att påverka kommande investeringar. I 
nuläget har en beräknad fördyring främst setts för investeringsprojektet gällande renovering av 
Fengersfors vattentorn i Åmål, men kommer således även att påverka Säffles framtida 
renoveringsprojekt.  



Vattenmätare byts vanligtvis ut kontinuerligt under året, men i och med pandemin har detta upphört 
fullständigt. Mätarbytena utförs av egen personal, som under året istället har arbetat inom andra 
områden inom enheten. Därav har kostnadssidan ej ännu påverkats. Bytena kommer med största 
sannolikhet dock att återupptas nästkommande år, och för att komma ikapp med årets och fjolårets 
ej utförda byten kommer extra personal behövas.  
 

Renhållning +/‐ 0 
Ingen känd påverkan identifierad. 
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KS AU § 116 Ekonomisk prognos efter september 2021 
för Åmåls kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lägga den 
ekonomiska prognosen efter september månad år 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter september beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till +0,6 miljoner kronor 
(mnkr). Jämfört med budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -2,0 mnkr. 
Prognosen är förbättrad 3,0 mnkr jämfört med prognosen efter augusti och 
förbättringen återfinns främst inom finansförvaltningen där SKR:s senaste prognos 
ger ett bättre utfall gällande skatteintäkter om 3,0 mnkr. 
Driftbudgeten följs upp sex gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 
avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska 
uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos september 2021” daterad 
den 20 oktober 2021. 
 
I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade till 
ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun och 
specifika för respektive nämnd och styrelse. 

Beslutsunderlag 

‐ Tjänsteskrivelse av ekonomichef daterad den 20 oktober 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________ 
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Ekonomisk prognos 2021 för Åmåls kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter september månad år 
2021 till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Efter september beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till +0,6 miljoner 
kronor (mnkr). Jämfört med budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -2,0 
mnkr. 

Prognosen är förbättrad 3,0 mnkr jämfört med prognosen efter augusti och 
förbättringen återfinns främst inom finansförvaltningen där SKR:s senaste 
prognos ger ett bättre utfall gällande skatteintäkter om 3,0 mnkr. 

Driftbudgeten följs upp sex gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 
avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska 
uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos september 2021” 
daterad den 20 oktober 2021. 
 

I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade 
till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun 
och specifika för respektive nämnd och styrelse. 
 
 

Kommunstyrelsens ståndpunkt 
Helårsutfall för Åmåls kommun efter augusti beräknas till +0,6 mnkr. Jämfört 
med budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -2,0 mnkr där för år 2021:  

 Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om -5,5 mnkr jämfört med 
budget. 

 Barn- och utbildningsnämnden prognostiserat ett underskott om -4,3 mnkr 
jämfört med budget. 

 Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserar ett underskott om  
-9,2 mnkr jämfört med budget. 

 Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott om +17,0 mnkr jämfört med 
budget  

 Övriga nämnder prognostiserar efter augusti inga avvikelser mot budget. 

Kommunstyrelsen 
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Kassaflöde och finansieringsbehov 
I finansförvaltningens kassaflöde och finansieringsbehov beräknas de likvida 
medlen vid 2021 års slut uppgå till 81,6 mnkr vilket är en minskning med 26,5 
mnkr jämfört med ingången av 2021, detta utifrån ett prognostiserat utfall/ 
resultat på +0,6 mnkr och investeringar på 46,4 mnkr. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inte några extra kostnader. 

Måluppfyllelse 
Förslag till beslut stämmer överens med 

 kommunallagen kap 11 - ekonomisk förvaltning 
 lag om kommunal bokföring och redovisning 
 kommunens visionsstyrningsmodell. 

Beslutsunderlag 
 

 

 

 

 

Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör  
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Ekonomienheten 
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1 Åmåls kommun 

1.1 Sammanställning av ekonomiska prognoser för kommunstyrelsen och 
nämnder 

1.1.1 Sammanfattning 
Driftbudgeten följs upp löpande under året varvid prognos upprättas, det vill säga eventuell 
avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott jämfört med budget 
redovisas med minustecken. 

I tabellen nedan redovisas utfall för perioden, årsbudget och helårsprognos. 

I helårsprognosen för Åmåls kommun efter september månad uppgår beräknat utfall för år 2021 till 
+0,6 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med budget på +2,6 mnkr innebär detta en negativ avvikelse 
om -2,0 mnkr. 

Prognosen är förbättrad med 3,0 mnkr jämfört med prognosen efter augusti och förbättringen 
återfinns inom finansförvaltningen där SKR:s senaste prognos ger ett bättre utfall gällande 
skatteintäkter om 3,0 mnkr. 

Driftbudget (mnkr) 

Styrelse/nämnd 
Redovisat	för	

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos	
(avvikelse) 

Beräknat	
utfall 

Kommunfullmäktige 1,0 2,6 0 2,6 

Kommunstyrelsen 91,1 127,6 -5,5 133,1 

Bygg- och miljönämnden 0,1 0,2 0 0,2 

Barn- och utbildningsnämnden 209,0 287,6 -4,3 291,9 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och 
Åmål 

27,9 41,2 0 41,2 

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

292,9 395,8 -9,2 405,0 

Överförmyndarnämnden 2,1 2,6 0 2,6 

Finansförvaltningen -11,4 12,6 1,0 11,6 

Verksamhetens	nettokostnader 612,7 870,2 ‐18,0 888,2 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

657,4 872,8 16 888,8 

Summa,	mnkr 44,7 2,6 ‐2,0 0,6 

Prognosförändring  
Styrelse/nämnd Prognosförändring 

Kommunstyrelsen +0,2 

Barn- och utbildningsnämnden +0,1 

Välfärds-och arbetsmarknadsnämnden -0,3 

Skatteintäkter och generella statsbidrag +3,0 

Summa,	mnkr +3,0 
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1.2 Nyckeltal som redovisas i respektive styrelse/nämnds rapporter 
Nyckeltal Målvärde   

Verksamhetens	nettokostnader 
(Åmåls	kommun) 
Beräknat utfall på helår jämförs med 
årsbudget (tkr). 

881 921 tkr Kommentar 
Beräknat underskott för verksamhetens nettokostnad 
uppgår till -18,0 mnkr jämfört med årsbudget. 

 

 

Heltid	som	norm 
(Välfärds‐	och	
arbetsmarknadsnämnden) 
Obokad resurs mäts per schemaperiod 
1 % av budget för de enheter som 
berörs motsvarar cirka 1 600 tkr. 

1 % Kommentar 
Obokad resurstid 2021-08-16--2021-09-12 motsvarar 
1,55% av budget för perioden, målvärdet är 1 %. 

 

 

Arbetslöshet,	andel	av	befolkningen	
16–64	år 
(Åmåls	kommun) 
Andel arbetssökande per månad 
jämförs görs med Västra Götalands län. 

 Kommentar 
I september 2021 var 10,9 % (606 individer) 
arbetssökande i Åmål. Jämfört med föregående månad 
är det en minskning då arbetslösheten i augusti 2021 
var 11,2%. Motsvarande siffra för Västra Götaland per 
den sista september är 6,9 % (7,2 % i augusti) och för 
riket 7,5 % (7,7 %). 
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Arbetslöshet,	totalt 
(Åmåls	kommun) 
Månadsstatistik hämtas från 
Arbetsförmedlingens hemsida. 

0 
personer 

Kommentar 
I september uppgick antalet öppet arbetslösa personer 
och sökande i program med aktivitetsstöd till 606 
personer, vilket är en förändring med -19 personer 
sedan föregående månad. Jämfört med motsvarande 
period föregående år har arbetslösheten förändrats 
med -22 %, -173 personer. 

 

 

Arbetslöshet,	18–24	år 
(Kommunstyrelsen) 
Månadsstatistik hämtas från 
Arbetsförmedlingens hemsida. 

0 
personer 

Kommentar 
I september uppgick antalet öppet arbetslösa personer 
och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern 18–
24 år till 94 personer, vilket är en förändring med -8 
personer sedan föregående månad. Jämfört med 
motsvarande period föregående år har arbetslösheten 
förändrats med -33 %, -47 personer. 

 

 

Befolkningsmängd 
(Kommunstyrelsen) 
Antal invånare den sista i varje månad 

 Kommentar 
Den 30 september var antalet invånare i kommunen  
12 387, vilket är 37 invånare färre än vid samma 
tidpunkt i fjol, 30 september 2020. 
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Personalomsättning 
(Kommunstyrelsen) 
Personalomsättning definieras som det 
lägsta av antalet slutade eller började 
tillsvidareanställda under månaden 
dividerat med antalet tillsvidareanställda 
föregående månad. En för hög 
personalomsättning kan indikera en dålig 
arbetsmiljö. En för låg personalomsättning 
kan indikera en stagnation i 
verksamheten. 

0,4 % Kommentar 
Målvärdet är satt till 0,4 % per månad eller 4,8 % på ett 
år, vilket anses vara en rimlig nivå. Utfallet var under 
september månad 0,2% och var därmed under det 
månatliga målet. Självklart ska man se hur nyckeltalet 
utvecklas över tid och inte bara hur nyckeltalet ser ut 
en enskild månad. Nyckeltalet utgår helt från extern 
rörlighet. (Anställda som går från en visstidsanställning 
i Åmåls kommun till en tillsvidareanställning är inte 
med i nyckeltalet.) 

 

 

Långtidssjuk 
(Kommunstyrelsen) 
Långtidssjuk definieras som en 
tillsvidareanställd som har varit 
frånvarande mer än 14 dagar från arbetet. 

 Kommentar 
Uppgifterna för september månad var vid upprättandet 
av denna prognos ännu ej tillgängliga. 

 

 

Ekonomiskt	utfall	försörjningsstöd 
(Välfärds‐	och	arbetsmarknadsnämnden) 
Periodens utfall jämförs med periodens 
budget. 

750 tkr 
per 

månad 

Kommentar 
Kostnaderna för januari-september uppgår till ca 13 
700 tkr, vilket motsvarar cirka 152 % av årets budget. 
 

 

1.3 Ekonomiska prognoser från respektive styrelse/nämnd 
Nedan redovisas utdrag ur de ekonomiska rapporterna från respektive styrelse/nämnd. 

Rapport för kommunfullmäktige samt bygg- och miljönämnden har inte upprättats. Teknik- och 
fritidsnämnden i Säffle och Åmål upprättar och redovisar ekonomisk uppföljning separat. 
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2 Kommunstyrelsen 

2.1 Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om -5 500 tusen kronor (tkr) i 
sin helårsprognos efter september. Jämfört med föregående redovisningstillfälle är prognosen 
förbättrad med 200 tkr. 

Därför beräknas Kommunstyrelsens nettokostnad för år 2021 vara 133 130 tkr att jämföra med en 
budget på 127 630 tkr. 

Bland de större avvikelserna återfinns 

 en kundförlust om ‐2 700 tkr för de hyresgästanpassningar som gjordes av Åmåls 
kommunfastigheter i samband med uthyrning av Vågen 1 till Restaurangbolaget i Åmål AB 
numera i konkurs  

 en oförutsedd ackumulerad licensskuld om -2 400 tkr till Novell som uppdagades i samband 
med licensrevision 

 avsaknad av drifts- och underhållsbudget i avvaktan på överföring av fastigheter till Åmåls 
kommunfastigheter AB, enligt tidigare beslut, prognostiseras ge en avvikelse på helår  
-1 400 tkr. 

2.2 Bakgrund 
Ekonomisk prognos samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden 
sammanställs i nedanstående rapport. 

2.3 Ekonomisk uppföljning - löpande under året 

2.3.1 Driftbudget 

Ansvar 
Redovisat	för	

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos	
(avvikelse) 

Beräknat	utfall 

2100 Kommunstyrelsen 8 240 6 282 -3 000 9 282 

2101 Kommunledning 1 653 3 041 500 2 541 

2102 Kansli- o utredningsenhet 5 590 11 618 100 11 518 

2103 Ekonomienhet 6 736 8 826 100 8 726 

2104 IT-enhet 11 130 12 090 -2 600 14 690 

2106 Räddningsenhet 8 966 12 422 0 12 422 

2107 Personalenhet 6 480 10 907 0 10 907 

2108 Näringslivs- o kommunikation 6 007 8 939 0 8 939 

2109 Samhällsbyggnadsenhet 7 855 11 576 300 11 276 

2111 Kulturenhet 8 492 15 215 0 15 215 

2112 Kostenhet 18 525 26 211 500 25 711 

2113 ÅKAB förvaltade fastighet 1 562 363 -1 400 1 763 

2115 ÅK förvaltade fastigheter -92 -138 0 -138 

Summa,	tkr 91	144 127	352 ‐5	500 132	852 



   

Ekonomisk prognos, september 2021 8(9) 

Specifikationer till ekonomiprognosen 

	 
Ny	

prognos 
Föregående	

prognos 

Beräknad kundförlust för de hyresgästanpassningar som gjordes i samband med 
uthyrning av Vågen 1 till Restaurangbolaget i Åmål - numera i konkurs. 

-3 000 -2 700 

Kommunledning, bland annat vakant tjänst avseende kommundirektör 500 500 

Kansli- och utredningsenheten beräknade kostnader i samband med vaccination.- 
200 tkr vakant tjänst del av året + 300 tkr 

100 -200 

IT enheten prognostiserar en avvikelse mot helårsbudet utifrån en oförutsedd 
ackumulerad licensskuld till Novell, samt personalkostnader - 200 

-2 600 -2 500 

Kostenheten prognostiserar ett överskott om +400 tkr på helåret jämfört med budget där 
minskade livsmedelskostnader framförallt på gymnasieskolan men även på högstadiet en 
viss period är orsaken. De minskade kostnaderna hänförs till att del av utbildningen skett 
på distans. Personalkostnader + 100 tkr avser personal på Kungsbergets förskola som 
upphörde sommaren 2021. 

500 500 

Avsaknad av drifts- och underhållsbudget i avvaktan på överföring av fastigheter till 
Åmåls kommunfastigheter AB, enligt tidigare beslut. 

-1 400 -1 400 

Ekonomienheten prognostiserar ett överskott om + 100 tkr på grund av vakant tjänst del 
av året. 

100 100 

Samhällsbyggnadsenheten prognostiserar ett överskott gällande avgifter inom bygglov 
och miljö om 400 tkr ett underskott gällande övriga kostnader om - 100 tkr. 

300 0 

Summa,	tkr ‐5	500 ‐5	700 

3 Barn- och utbildningsnämnden 

3.1 Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse mot budget om -4 300 tkr i sin 
helårsprognos efter september. Prognosen är en förbättring med 150 tkr jämfört med senaste 
prognosen. 

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2021 uppgår till 287 810 tkr. Budgetramen 
minskades med 1 044 tkr jämfört med 2020, främst utifrån minskade volymer. Dessutom 
budgeterades inga intäkter för migrationsmedel eller asylsökande vilket motsvarar ca 3 070 tkr. 
Generella anpassningskrav finns därmed på alla verksamheter inom barn- och 
utbildningsnämnden. 

Främsta orsakerna till underskottet är minskade försäljningsintäkter för sålda gymnasieplatser, 
högre personalkostnader än budgeterat på verksamhet gymnasium, ökade kostnader för 
tilläggsbelopp inom verksamhet grundskola samt ökade kostnader för elever i fristående skolor. 

Problemställningar under 2021: 

 Svårt att få full effekt på anpassningskravet för respektive verksamhet under 2021 på grund 
av Coronapandemi. 

 Betydligt fler elever med omfattande behov av tilläggsbelopp inom verksamhet grundskola, 
något som verksamheten enligt Skollag 2010:800 måste bevilja. 

 Fler barn/elever väljer fristående verksamheter. 
 Stort intresse från elever från andra kommuner att gå på Karlbergsgymnasiet, trots det en 

avvikelse med ca 25 elever mot vad som budgeterats. Färre elever från Åmål går på 
gymnasieskolor i andra kommuner alt vid enskilda gymnasieskolor men kostnaden för 
dessa gymnasieplatser ökar och snittet ligger på 159 tkr, vilket innebär att resterande 
medel i verksamhet gymnasiums budget för 2021 inkl. minskade intäkter för 
gymnasieelever från annan kommun ger ett underskott. Detta underskott är svårt att 
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hantera då de åtgärder som vidtagits under våren 2021 inte räcker och ytterligare åtgärder 
innebär nedskärning av undervisande personal, något som inte är möjligt då undervisande 
personal krävs för att täcka undervisning enligt programmens och dess inriktningars tim- 
och kursplaner. Att avsluta program och inriktningar blir i mångt och mycket 
kontraproduktivt då verksamhet gymnasium dels går miste om intäkter, dels får betala ett 
högre pris per Åmålselev till annan kommun alt. enskild verksamhet. 

3.2 Bakgrund 
Ekonomisk prognos samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden 
sammanställs i nedanstående rapport. 

3.3 Ekonomisk uppföljning - löpande under året 

3.3.1 Driftbudget 

Ansvar 
Redovisat	för	

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos	
(avvikelse) 

Beräknat	
utfall 

5 BARN- OCH UTB.NÄMND 244 678 75 603 

510 Barn- och utb.förvaltn. 25 366 31 996 -908 32 904 

512 Vht grundskola gem.(VG) 17 358 25 261 -2 431 27 692 

5120 VG-omr A Tösse 7 449 9 138 -800 9 938 

5121 VG-omr A Södra skolan 16 996 22 435 -403 22 838 

5122 VG-omr B Rösparksskolan 22 878 32 021 327 31 694 

5123 VG-omr C Kristinebergsk. 23 442 31 316 275 31 041 

5125 VG-omr B Fengersfors 121 675 400 275 

5128 Huset 1 413 2 695 480 2 215 

5129 VG-Intendent 5 957 7 818 -80 7 898 

515 Verksamhet förskola 33 746 47 281 200 47 081 

518 Verksamhet särskola 5 975 9 834 153 9 681 

519 Vht stöd och resurs 9 804 14 237 800 13 437 

520 Verksamhet gymnasium, 
VGY 

38 262 52 425 -2 388 54 813 

Summa,	tkr 209	011 287	810 ‐4	300 292	110 

Specifikationer till ekonomiprognosen 
	 Ny	prognos Föregående	prognos 

Intäkter 6 540 5 931 

Personalkostnader -9 100 -8 674 

Bidrag fristående verksamheter -1 450 -1 350 

Köp av skolplatser -34 -90 

Lokalkostnader 706 627 

Läromedel -621 -364 

Skolskjutskostnader -352 -362 

Övrigt 11 -168 

Summa,	tkr ‐4	300 ‐4	450 
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4 Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

4.1 Sammanfattning 
  

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om -9 200 tkr i sin 
helårsprognos efter september. I den föregående prognosen var avvikelsen mot budget -8 850 tkr. 

Efter september månad beräknar Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ett utfall för år 2021 
om 404 936 tusen kronor (tkr) jämfört med en budget på 395 736 tkr vilket är en negativ avvikelse 
om 9 200 tkr. Avvikelsen återfinns främst under ekonomiskt bistånd där baserat på den 
information som finns i nuläget prognostiseras ett underskott mot budget om -9 000 tkr. 

Utifrån rådande situation i samhället i stort är farhågan att behovet av ekonomiskt bistånd blir 
större. De åtgärder som utförs inom enheten med bland annat kartläggning kommer vi inte att se 
något resultat av på kort sikt. Trots förvaltningens åtgärder ökar antalet invånare som ansöker om 
ekonomiskt bistånd. Vi ser också att antalet familjemedlemmar inom vissa hushåll är stort vilket 
gör att hushåll fortsatt erhåller ekonomiskt bistånd även om man har en anställning. 

4.2 Bakgrund 
Ekonomisk prognos samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden 
sammanställs i nedanstående rapport. 

4.3 Ekonomisk uppföljning - löpande under året 

4.3.1 Driftbudget 

Specifikationer till ekonomiprognosen 

Verksamhetsområde 
Ny	

prognos 
Föregående	

prognos 

Arbete och vuxnas lärande   

Ekonomiskt bistånd - 9000, lönebidrag till föreningar 200, vuxenutbildningen 300, 
minskade intäkter bilar -400 

-8 900 -8 000 

Stöd- och funktion   

Bostadsanpassning -200, ej verkställda grupbostadsplatser 750, boendestöd för elever 
på annan ort 550, nytt beslut b & u boende 9:8 -550, pers, LSS beslut 42h/ v -200, 
överanställning, förstärkning, extra bemanning nya brukare -150 

200 100 

IFO   

Familjehemsvård - 2000, placeringar barn och vuxna 1 250, kontaktpersoner 50 -700 -700 

Stab och förvaltning   

Utskrivningsklara patienter -1 000, avtalsändring boende på annan ort - 100, 
ärendebelastning sjukfrånvaro -200, vakans bemanningsenheten 400. 

-900 -1 350 

Hemsjukvård   

Vakanta tjänster inom rehab 1 000, Intäkter studenter 100 1 100 1 100 

Summa,	tkr ‐9	200 ‐8	850 
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Ekonomiprognosen 

Ansvar 
Redovisat	för	

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos	
(avvikelse) 

Beräknat	
utfall 

7 VÄLF- O ARB.MARKN.NÄMND 296 406 0 406 

710 Välfärds-och arbetsm förv 6 328 10 342 0 10 342 

7102 Äldreomsorg -2 163 6 340 850 5 490 

7103 Bemanning och kompetens 3 680 5 739 400 5 339 

7109 Hemvård omr Nordost 9 989 13 813 400 13 413 

7110 Hemvård omr Centrum 
Väst 

12 037 16 453 400 16 053 

7111 Hemvård omr Södra Natt 9 125 13 249 500 12 749 

7112 Hemsjukvård 19 175 29 136 1 100 28 036 

7113 Korttid demens 13 892 17 068 -1 200 18 268 

712 Solsäter 16 508 20 754 -250 21 004 

713 Åmålsgården 13 230 18 029 200 17 829 

714 Ekbacken 13 447 16 841 -500 17 341 

715 Illern 19 118 25 254 0 25 254 

716 Stöd och funktion 4 814 8 771 700 8 071 

7161 Omr 1 Gruppbostad 15 616 20 473 0 20 473 

7162 Omr 2 Gruppbostad 13 237 17 348 -50 17 398 

7163 Omr 3 Personlig ass 9 696 13 014 -450 13 464 

7164 Omr 4 Daglig verksamhet 11 971 18 636 0 18 636 

7165 Omr 5 Servicebostad 6 128 8 357 0 8 357 

717 Adolfsberg 13 141 16 564 -400 16 964 

719 Bist. Äldre- o handikappo 7 602 9 672 -1 300 10 972 

720 Avd arbete/vuxnas lärande 61 68 0 68 

7211 Försörjning och etabl. 21 497 19 705 -8 800 28 505 

7212 Arbete och utveckling 3 418 4 118 -400 4 518 

7213 Arbetsmarkn.ins 2020–
2021 

11 669 10 001 0 10 001 

7221 Enh.för vuxnas lärande 10 757 17 049 300 16 749 

730 Bist. Individ- o familjeo 1 263 1 968 0 1 968 

7311 Norra Dals 
famhem/famrätt 

1 207 1 797 0 1 797 

7312 IFO Myndighet 15 118 19 361 -700 20 061 

7321 IFO Verkställighet 11 088 15 410 0 15 410 

Summa,	tkr 292	945 395	736 ‐9	200 404	936 
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5 Överförmyndarnämnden 

5.1 Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden redovisar ingen avvikelse mot budget i sin helårsprognos efter 
september. 

Överförmyndarenhetens administration redovisade kostnader för perioden januari - september 
2021 uppgår till 3 160 tkr att jämföras med periodens budget på 3 333 tkr. 

5.2 Bakgrund 
Ekonomisk prognos samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden 
sammanställs i nedanstående rapport. 

5.3 Ekonomisk uppföljning - löpande under året 

5.3.1 Driftbudget 

Ansvar 
Redovisat	för	

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos	
(avvikelse) 

Beräknat	utfall 

80 Överförmyndarnämnd Åmål 63 140 0 140 

81 Överförmyndarkontor -17 0 0 0 

811 ÖF Gode män Åmål 1 152 1 353 0 1 353 

812 Administration Åmål 874 1 146 0 1 146 

Summa,	tkr 2	072 2	639 0 2	639 

6 Finansförvaltningen 

6.1 Sammanfattning 
I sin helårsprognos efter september redovisar Finansförvaltningen en avvikelse mot budget om +17 
miljoner kronor (mnkr), jämfört med föregående prognos är det en förbättring med 3 mnkr. 

Efter september månad prognostiseras finansförvaltningens nettointäkter att på årsbasis uppgå till 
877,2 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med budget på 860,2 mnkr innebär detta då ett överskott 
om 17,0 mnkr. 

Den positiva avvikelsen mot budget avser främst skatteintäkter där den senaste skatteunderlags-
prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar ett överskott jämfört med budget om 
+19,0 mnkr. Dock prognostiseras den statliga utjämningen bli sämre än budget med -3,0 mnkr. 

Jämfört med den prognos SKR presenterade i augusti räknar SKR nu med samma skatteunderlags-
tillväxt 2020 men högre kommande år. Den ändrade bedömningen beror på att SKR justerat sin bild 
av den samhällsekonomiska utvecklingen och förslag i budgetpropositionen för år 2022. 

En förklaring till att den statliga utjämningen beräknas blir sämre än budget återfinns i att 
kommunen har minskat i befolkning mer än vad som beräknades i budgetarbetet inför året 

6.2 Bakgrund 
Ekonomisk prognos samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden 
sammanställs i nedanstående rapport. 
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6.3 Ekonomisk uppföljning - löpande under året 

6.3.1 Driftbudget 
Ansvar Redovisat	för	perioden Årsbudget Årsprognos	(avvikelse) Beräknat	utfall 

91 Finansförvaltning -11 507 12 635 1 000 11 635 

92 Finansiering -657 436 -872 850 16 000 -888 850 

Summa,	tkr ‐668	943 ‐860	215 17	000 ‐877	215 

Specifikationer till ekonomiprognosen 

	 
Ny	

prognos 
Föregående	

prognos 

Prognostiserad positiv avvikelse mot budget avseende skatteintäkter, enligt SKR:s 
skatteunderlagsprognos från 2021-09-30. 

19 000 16 000 

Prognostiserad negativ avvikelse mot budget avseende statlig utjämning enligt 
SKR:s skatteunderlagsprognos från 2021-09-30. 

-3 000 -3 000 

Prognostiserad positiv avvikelse mot budget avseende lönerevision 2021. 1 000 1 000 

Summa,	tkr 17	000 14	000 

6.4 Kassaflöde och finansieringsbehov 

Belopp	i	tkr 
Bokslut	
2020 

2021‐09‐
30 

Prognos	helår	
2021 

Den	löpande	verksamheten:    

Periodens resultat 11 736 44 685 635 

Justering för avskrivningar 20 578 15 374 20 505 

Justering för avsättningar 515 39  

Övriga justeringar (bland annat redovisning av driftprojekt) 64 -379  

Rörelsekapitalets	förändring:    

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och 
placeringar 

-5 789 2 537  

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 22 603 -52 229  

Investeringar	 -28 818 -16 252 -46 389 

Finansiering:	    

Ökning (-)/minskning (+) av finansiella anläggningstillgångar  -1 233 -1 233 

Nyupptagna / amortering och inlösen av lån    

Årets/periodens	kassaflöde 20	889 ‐7	458 ‐26	482 

Likvida medel vid årets början 87 232 108 121 108 121 

Likvida medel vid periodens slut 108 121 100 663 81 639 

Förändring	likvida	medel	(kassa	och	bank) 20	889 ‐7	458 ‐26	482 

Enligt kommunens finanspolicy skall kommunen ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en 
betalningsberedskap om minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar 
en betalningsberedskap på 60 betalningsdagar. Beräknad betalningsberedskap om 30 dagar uppgår 
för tillfället till ca 65 mnkr och 60 dagar ca 130 mnkr. Till de likvida medlen ovan skall läggas en 
outnyttjad checkkredit om 50 mnkr och därmed är de beräknade tillgängliga likvida medlen per 
den siste december 2021 131,6 mnkr. 
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KS AU § 119 Sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen och dess utskott  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för 
2022 enligt nedan: 

  jan  feb  mar  apr  maj  jun 

KS  12  9  16  13  11  1 

AU  26  23  30  27  18  8 

 

  jul  aug  sep  okt  nov  dec 

KS  ‐  24  14  5  9, 30  ‐ 

AU  ‐  10, 31  28  26  16  7 

 

Budgetutskottet sammanträder preliminärt vecka 20 samt vecka 42. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen (KS) och arbetsutskottet 
(KSAU) har tagits fram. 

Mötesdagar är onsdagar för samtliga möten.  

Kommunstyrelsen börjar kl 09.00, med gruppmöten från kl.08.00. Arbetsutskottet 
börjar kl 09.00. 

Beslutsunderlag 

‐ Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 17 oktober 2021 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 
Enhetschefer kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret 
Receptionen stadshuset 
Löneenheten 
Åmåls kommunfastigheter AB 
__________ 
 

 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Ida Tornestrand 2021-10-17 KS 2021/267 1 (2)
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 

Kungsgatan 26 
Åmål 

0532-170 16   ida.tornestrand@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Sammanträdesdatum 2022 – Kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott för 2022 enligt nedan: 

 
jan  feb  mar  apr  maj  jun 

KS  12  9  16  13  11  1 

AU  26  23  30  27  18  8 

 

 
jul  aug  sep  okt  nov  dec 

KS  ‐  24  14  5  9, 30  ‐ 

AU  ‐  10, 31  28  26  16  7 

 

Budgetutskottet sammanträder preliminärt vecka 20 samt vecka 42. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen (KS) och arbetsutskottet 
(KSAU) har tagits fram. 

Mötesdagar är onsdagar för samtliga möten.  

Kommunstyrelsen börjar kl 09.00, med gruppmöten från kl.08.00. Arbetsutskottet 
börjar kl 09.00. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 17 oktober 2021 
 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 
Enhetschefer kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret 
Receptionen stadshuset 
Löneenheten 
Åmåls kommunfastigheter AB 
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KS AU § 123 Nya offentliga toaletter på torget i Åmål  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
uppmana Åmåls kommunfastigheter AB att bygga nya offentliga toaletter på 
torget i Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten, teknik‐ och fritidsförvaltningen, näringslivs‐ och 
kommunikationsenheten samt kulturenheten fick i den 26 januari 2021 uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan för centrumutveckling avseende 
Åmål med förslag till åtgärder på förbättringar. Handlingsplanens huvudspår skulle 
vara infrastruktur/trafik, användning av platser/fastigheter samt estetisk 
utveckling och förbättring.  

Arbetsgruppen har identifierat en angelägen åtgärd som skulle innebära en 
attraktivare stadskärna och en bra service till medborgare och besökare. Förslaget 
innebär att Åmåls kommunfastigheter AB uppför nya offentliga toaletter på torget 
i Åmål.  

Sedan många år tillbaka finns offentliga toaletter belägna i samma fastighet som 
där det bedrivs gatuköksverksamhet på torget, som idag har namnet Mickans Grill. 
Besök på toaletten innebär en kostnad av fem kronor i en myntautomat. Den 
mynthantering som dagens betalningssystem innebär upplevs som belastning och 
störande för Mickans Grill. Idag används mest betalkort eller betalningslösningar 
genom telefon som betalningsmedel, snarare än mynt. Dessutom innebär 
mynthanteringen att toaletterna blir begränsade i tillgänglighet till den tiden då 
grillen är öppen, då fåtal personer idag har tillgång till mynt. 

Placeringen för den nya offentliga toaletten föreslås bli mittemot butiken Gunillas 
Interiör, Torggatan, och för att byggnaden ska smälta in i miljön är tanken att den 
ska målas i samma färg som Vågmästargården. I den planerade byggnationen 
innehåller modulen tre toaletter. En är anpassad utifrån krav på tillgänglighet 
(RWC) samt två toaletter med ordinarie utförande. Förslaget med nya offentliga 
toaletter skulle innebära nytt betalningssystem utan myntfunktion, vilket även 
bidrar till ökad tillgänglighet. 

Mickans Grill har ett tiotal sittplatser för matgästerna. Genom att bygga nya 
toaletter på torget frigörs yta i gatuköksfastigheten då nuvarande toaletter kan 
byggas om till fler sittplatser för matgäster. Detta utifrån ett önskemål från 
gatuköksentreprenören. 

Beslutsunderlag 

‐ Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 20 oktober 2021 
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Nya offentliga toaletter på torget i Åmål 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Åmåls kommunfastigheter AB att bygga 
nya offentliga toaletter på torget i Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen samt näringslivs- och 
kommunikationsenheten samt kulturenheten fick i uppdrag av 
kommunfullmäktige den 26 januari 2021 att ta fram en handlingsplan för 
centrumutveckling avseende Åmål med förslag till åtgärder på förbättringar. 
Handlingsplanens huvudspår skulle vara infrastruktur/trafik, användning av 
platser/fastigheter samt estetisk utveckling och förbättring.  

Arbetsgruppen har identifierat en angelägen åtgärd som skulle innebära en 
attraktivare stadskärna och en bra service till medborgare och besökare. Förslaget 
innebär att Åmåls kommunfastigheter AB uppför nya offentliga toaletter på torget 
i Åmål.  

Beskrivning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns offentliga toaletter belägna i samma fastighet som 
där det bedrivs gatuköksverksamhet på torget, som idag har namnet Mickans 
Grill. Besök på toaletten innebär en kostnad av fem kronor i en myntautomat. Den 
mynthantering som dagens betalningssystem innebär upplevs som belastning och 
störande för Mickans Grill. Idag används mest kort eller telefon som 
betalningsmedel för många människor istället för mynt. Dessutom innebär 
mynthanteringen att toaletterna blir begränsade i tillgänglighet den tiden då 
grillen är stängd, då fåtal personer idag har tillgång till mynt. 

Placeringen för den nya offentliga toaletten föreslås bli mittemot butiken Gunillas 
Interiör, Torggatan, och för att byggnaden ska smälta in i miljön är tanken att den 
ska målas i samma färg som Vågmästargården. I den planerade byggnationen 
innehåller modulen tre toaletter. En är anpassad utifrån krav på tillgänglighet 
(RWC) samt två med ordinarie utförande. Förslaget med nya offentliga toaletter 
skulle innebära nytt betalningssystem utan myntfunktion vilket även det bidrar till 
ökad tillgänglighet. 

Mickans Grill är ett gatukök som har ett tiotal sittplatser för matgästerna. Genom 
att bygga nya toaletter på torget frigörs yta i gatuköksfastigheten då nuvarande 
toaletter kan byggas om till fler sittplatser för matgäster. Detta utifrån ett 
önskemål från gatuköksentreprenören.  

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen samt näringslivs- och 
kommunikationsenheten samt kulturenheten står fast vid att nya offentliga 
toaletter är ett alternativ som ytterligare stärker vår stadskärna för både 
medborgare, besökare och näringsliv samt tillhandahåller god service för de som 
utnyttjar våra offentliga toaletter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskostnaden för byggnationen belastar Åmåls kommunfastigheter AB 
som i sin tur debiterar Åmåls kommun (kommunstyrelseförvaltningen) för 
driftkostnaden för att hyra toaletten inklusive städning, uppskattningsvis omkring 
30 000 kr/år.  

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsmålet ” I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden” samt ”Åmål ska vara det 
självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus”.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 20 oktober 2021  
 

 

 

Björn Wennerström 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 
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KS AU § 124 Överlåtelse av fastigheter från Åmåls 
kommun till Åmåls kommunfastigheter AB  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

 Överlåta fastigheter enligt bifogad sammanställning och bilaga till Åmåls 
kommunfastigheter AB (ÅKAB) till bokfört värde. 

 Uppdra till samhällsbyggnadsenheten att låta upprätta nödvändiga 
köpeavtal och att ge fullmakt till samhällsbyggnadschefen att underteckna 
nödvändiga dokument. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog 2019 åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda 
möjligheter att överlåta kommunens kvarvarande fastighetsinnehav (fastigheter 
med anläggningar/byggnader) till ÅKAB. 

Samhällsbyggnadsenheten har kommit fram till förslag enligt bifogad 
sammanställning och bilagor. 

Beslutsunderlag 

‐Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 20 oktober 2021 
‐ Sammanställning fastigheter 
‐ Bilaga Kartor 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Åmåls kommunfastigheter AB 
__________ 
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Överlåtelse av fastigheter från Åmåls kommun 
till Åmåls kommunfastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

Överlåta fastigheter enligt bifogad sammanställning och bilaga till Åmåls 
kommunfastigheter AB (ÅKAB) till bokfört värde. 

Uppdra till samhällsbyggnadsenheten att låta upprätta nödvändiga köpeavtal och 
att ge fullmakt till samhällsbyggnadschefen att underteckna nödvändiga 
dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog 2019 åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda 
möjligheter att överlåta kommunens kvarvarande fastighetsinnehav (fastigheter 
med anläggningar/byggnader) till ÅKAB. 

Samhällsbyggnadsenheten har kommit fram till förslag enligt bifogad 
sammanställning och bilagor. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Då det inte finns organisation inom kommunen för fastighetsförvaltning i egen 
regi uppkommer brister i hyresdebitering, avtalsskrivning och fullständig 
registrering, och kommunen går därmed ibland miste om hyresintäkter. Av den 
anledning föreslås att ÅKAB som har en uppbyggd organisation för 
fastighetsförvaltning i framtiden övertar största delen av kommunens 
fastighetsinnehav (fastigheter med anläggningar/byggnader). 
 
Kommunen avlastas den fastighetsförvaltning man saknar organisation för. I och 
med detta renodlas och effektiviseras ytterligare fastighetsverksamheten inom 
kommunkoncernen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Fastigheterna överlåtes till ÅKAB till bokfört värde. 

Kostnader förenligt med överlåtelse såsom förrättningskostnader bekostas av 
köparen. 

Kommunstyrelsen 
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Måluppfyllelse 
Beslutet kan anses överensstämma med det strategiska målet ”I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden”. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 20 oktober 2021 
- Sammanställning fastigheter 
- Bilaga Kartor 
 

 

 

Björn Wennerström 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Åmåls kommunfastigheter AB 



Sammanställning kommunala fastigheter aug 2021

Fastighetsbeteckning Verksamhet Nuv hg. Föreslagen åtgärd Förhållande Kommentar Bokfört värde 211031 Bilagor

Bagaren 1 Boulhall Åmåliterna försäljn  till  Åkab egen fastighet tidsb avtal,  strider mot dp som anger bostäder, bokfört värde avser mark 29 495

Berget 2 Huset Åmåls kommun försäljn  till Åkab egen fastighet tillsammans m fd Berget 1 3 788 673

Berget 2 Fd EFS kyrkan Åmåls kommun (del av Huset) försäljn till Åkab egen fastighet tillsammans m Berget 2 "rivningsfastighet" 643 811

Edsleskog Prästgård 1:35 Outhyrd Vävstuga i ett rum kvar i kommunal ägo egen fastighet beslut om framtida användn?

Finnserud 1:1. 1:14 Ridklubb/föreningsv. Åmåls Ridklubb kvar i kommunal ägo egen fastighet

Hornlyckan 1 fn ingen verksamhet outhyrt kvar i kommunal ägo egen fastihet planeras att ingå i turistkonceptet

Åmål 6:2 (Industrig. 2) Bostad privat försäljn till Åkab egen fastighet bör på sikt rivas, strider mot dp, industriområde, bokfört värde avser mark 94 500

Åmåls Nygård 1:11 (Forsbrog 11) Bostad privat försäljn till Åkab egen fastighet bör på sikt rivas, strider mot dp, industriområde 0

Åmål 2:2 Café Strandcafét i Åmål HB kvar i kommunal ägo egen fastighet Hg önskar köpa fast. Värdering bör utföras

Åmål 2:3 Café Strandcafét i Åmål HB kvar i kommunal ägo egen fastighet Hg önskar köpa fast. Värdering bör utföras

Del av  Åmål 2.1 Eventhall Åmåls kommun (NoK) kvar i kommunal ägo Del av större fastighet kompl avst, pga fornlämning mm

Del av  Åmål 2.1 (Marinan) Restarang o turistbyrå Rest. Blå och Åmåls kommun försäljn till Åkab Del av större fastighet Kvar i kommunal ägo till dess att sep utredning genomförts

Del av Åmål 2:1 Kultur (fd Hedborgs) Åmåls kommun försäljn till Åkab Del av större fastighet 400 kvm avstyckas fr Åmål 2:1 I dp; hamnändamål vattenanknuten verksamh. * bil 1

Del av Åmål 2:1 Korvkiosk Torggrillen försäljn till Åkab Del av större fastighet 140 kvm avstyckas fr Åmål 2:1 I dp; Torg 369 744 bil 2

Del av Åmål 4:1 Bostad privat försäljn till Åkab Del av större fastighet 370 kvm avstyckas fr Åmål 2:1 I dp; idrottsändamål * bil 3

Del av Åmål 5:2 Hamnterminal Marin o Fritid kvar i kommunal ägo Del av större fastighet kvar i kommunal ägo till dess att förhandling m hg avslutats

Del av Åmål 5:2 Bostad privat försäljn till Åkab Del av större fastighet 2 300 kvm avstyckas fr Åmål 5:2 i dp; park/gatumark * bil 4 fig 1

Del av Åmål 5:2 Lagerbyggnad Byggföretag kvar i kommunal ägo Del av större fastighet bör sägas upp för rivning, i dåligt skick

Del av Åmål 5:2 Verkstadslokal Carle Industri kvar i kommunal ägo Del av större fastighet bör rivas alt säljas när nuvarande hg avvecklar (sker inomett år)

* Marken har ett bokfört värde som kommer att fördelas efter kvadratmeter på avstyckningen
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av Plan- och bygglagstaxa 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av plan- och 
bygglagstaxa för Åmåls kommun enligt 12 kap. 8-10 §§ Plan- och bygglagen 
(PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
En revidering samt indexjustering av Åmåls kommuns plan- och bygglagstaxa har 
gjorts och den är tänkt att börja gälla från 1 januari 2022. 

Revideringen består i huvudsak av att avgifterna (i tabell A) för åtgärder inom 
detaljplan (planenliga) och utanför detaljplan har sänkts respektive höjts något 
jämfört med dagens taxa. 
Handläggningskostnaden per timme har även den justerats enligt index till 1149 
kronor. 
En annan ändring består i att tabellerna för MBK (mätning, beräkning och 
kartframställning) har uppdaterats både i tabellerna samt att en del information har 
lagts till i textformat under tabellerna. En helt ny tabell avseende tillfälligt nyttjande 
av primärkarta har även lagts till. 
Tabell B för planavgifter m.m. har inte ändrats alls inför det kommande året utan 
avgifterna i den är kvar som de var beslutade inför år 2021, därför ingår den inte i 
underlaget för beslut. 

Samhällsbyggnadsenhetens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsenhetens samlade bedömning är att godkänna förslag till 
revidering av plan- och bygglagstaxa för Åmåls kommun med stöd av 12 kap. 8-10 
§§ Plan- och bygglagen (PBL). 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse den 8 november 2021 

- Revidering tabell 

- Revidering text 
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Fatima Åhl Sjöberg 
Plan- och bygglovsingenjör 
Samhällsbyggnadsenheten 

Björn Wennerström 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Controller 

Samhällsbyggnadschef 



A

A 1

Avgift

A 1.1 Planenligt 18 384 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 22 980 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 20 682 kr

A 1.4 Planenligt 14 937 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 17 235 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 16 086 kr

A 1.7 Planenligt 12 639 kr
A 1.8 Avviker från detaljplan 14 937 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 13 788 kr

A 1.10 Planenligt 5 745 kr
A 1.11 Avviker från detaljplan 6 894 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 6 320 kr
A 1.13 Planenligt 12 639 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 13 788 kr
A 1.15 Utanför planlagt område 13 214 kr
A 1.16 Planenligt 6 320 kr
A 1.17 Avviker från detaljplan 7 469 kr
A 1.18 Utanför planlagt område 6 894 kr
A 1.19 Planenligt 10 341 kr
A 1.20 Avviker från detaljplan 12 065 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 10 916 kr
A 1.22 Planenligt 5 171 kr
A 1.23 Avviker från detaljplan 6 894 kr
A 1.24 Utanför planlagt område 5 745 kr
A 1.25 10 341 kr

A 1.26 2 298 kr

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 
Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet förhandsbesked 
eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller 
en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre 
planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet förhandsbesked.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse)

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se 
kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2020.

Ärendetyp

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Ändring, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. 
I ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 
samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ändring, med tekniskt samråd

Inglasning av befintlig balkong



A 2

Avgift

A 2.1 Planenligt 16 086 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 18 384 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 17 235 kr
A 2.4 Planenligt 8 043 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 10 341 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 9 192 kr
A 2.7 Planenligt 20 682 kr
A 2.8 Avviker från detaljplan 24 129 kr
A 2.9 Utanför planlagt område 21 831 kr

A 2.10 Planenligt 28 725 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 33 321 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 31 023 kr
A 2.13 Planenligt 43 662 kr
A 2.14 Avviker från detaljplan 45 960 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 44 811 kr
A 2.16 Planenligt 13 788 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 16 086 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 14 937 kr
A 2.19 Planenligt 5 745 kr
A 2.20 Avviker från detaljplan 8 043 kr
A 2.21 Utanför planlagt område 6 894 kr
A 2.22 Planenligt 13 788 kr
A 2.23 Avviker från detaljplan 16 086 kr
A 2.24 Utanför planlagt område 14 937 kr
A 2.25 Planenligt 10 341 kr
A 2.26 Avviker från detaljplan 11 490 kr
A 2.27 Planenligt 5 745 kr
A 2.28 Avviker från detaljplan 6 894 kr
A 2.29 Planenligt 11 490 kr
A 2.30 Avviker från detaljplan 13 788 kr
A 2.31 Utanför planlagt område 12 639 kr
A 2.32 Planenligt 5 171 kr
A 2.33 Avviker från detaljplan 6 894 kr
A 2.34 Utanför planlagt område 5 745 kr

A 3

Avgift

A 3.1 5 171 kr

A 3.2 8 043 kr

A 3.3 2 298 kr

A 3.4 3 447 kr

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)



A 4

Avgift

A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

A 5

Avgift

A 5.1 Planenligt 6 894 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 7 469 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 6 894 kr

A 5.4 Planenligt 5 171 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 5 745 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 171 kr

A 5.7 Planenligt 7 469 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 9 192 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 8 043 kr

A 5.10 Planenligt 5 171 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 5 745 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 5 171 kr

A 5.13 Planenligt 5 745 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 6 320 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 5 745 kr

A 6

Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 4 596 kr

A 7

Avgift

A 7.1 4 022 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt 
samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt 
samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 
idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor 
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
med tekniskt samråd

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre 
än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin 
med en diameter som är större än tre meter



A 8

Avgift

A 8.1 8 043 kr
A 8.2 4 596 kr
A 8.3 6 894 kr

A 8.4 4 596 kr

A 8.5 6 894 kr

A 8.6 4 022 kr

A 8.7 8 043 kr
A 8.8 5 171 kr
A 8.9 6 320 kr

A 8.10 2 298 kr

A 8.11 6 894 kr

A 8.12 4 022 kr

A 8.13 6 894 kr

A 8.14 4 022 kr

A 8.15 6 894 kr

A 8.16 4 596 kr

A 8.17 7 469 kr

A 8.18 4 022 kr

A 8.19 22 406 kr

A 8.20 13 788 kr

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 
c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 
c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Ärendetyp



A 8.21 6 894 kr

A 8.22 5 745 kr

A 8.23 7 469 kr

A 8.24 5 745 kr

A 8.25 6 320 kr

A 8.26 4 596 kr

A 8.27 5 171 kr

A 8.28 4 596 kr

A 8.29 5 171 kr

A 8.30 4 596 kr

A 8.31 6 894 kr

A 8.32 4 596 krSådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, 
utan tekniskt samråd

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, 
med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt 
samråd (attefallstakkupa)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan tekniskt 
samråd (attefallstillbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, 
med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med tekniskt 
samråd (attefallstakkupa)



A 9

Avgift

A 9.1 7 469 kr
A 9.2 5 171 kr

A 10

Avgift

A 10.1 7 469 kr
A 10.2 5 171 kr

A 11

Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 4 596 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 9 192 kr

A 12

Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift

A 14.1 1 724 kr

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp



A 15

Avgift

A 15.1 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm 3 447 kr

A 15.2 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 6 894 kr

A 15.3 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta 2 873 kr

A 15.4 Förenklad nybyggnadskarta 2 298 kr

A 15.5 Tomtkarta Timdebitering

A 15.6 Övriga kartor och underlag Timdebitering

A 16

Avgift

A 16.1 Utstakning/utsättning Timdebitering

A 16.2 Övriga mätningar Exempelvis gränsutvisning, 
höjdmätning, lägeskontroll

Timdebitering

A 17

Avgift

A 17.1 Utdrag ur primärkartan Moms tillkommer 1050 kr/ha

Tillfälligt nyttjande av primärkarta

Ärendetyp

Nybyggnadskartor utanför detaljplan timdebiteras. Nybyggnadskartor är giltiga i 1 år, därefter kan kommunen göra en bedömning om 
underlaget är aktuellt eller behöver tas fram på nytt.

Utstakning och andra mättjänster

Upprättande av nybyggnadskarta och andra kartprodukter

Kommunen erbjuder utdrag ur den kommunala primärkartan endast inom detaljplan. Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälligt 
nyttjande av primärkartan. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåtes 
normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid och till visst 
angivet ändamål.
För permanent och återkommande användande av den kommunala primärkartan kan avtal träffas rörande ersättning och geografisk 
omfattning som löper över en längre period.

Vid beställning av ett utdrag ur primärkartan erhålls normalt:
• Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
• Byggnader
• Vägar och järnvägar
• Höjdkurvor
• Övriga markdetaljer (staket, mur, stolpar m.m.)

(Innehållet kontrolleras inte regelbundet i fält vilket innebär att det kan ha skett förändringar efter sista ajourföring, ajourföring kan 
utföras mot timdebitering).

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Utdrag ur primärkartan levereras i dwg-format.

Ärendetyp

Ärendetyp



A 18

Avgift

A 18.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 18.2 Timdebitering

A 19

Avgift

A 19.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 20

Avgift

A 20.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21

Avgift

A 21.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 22

Avgift

A 22.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon 
av taxans övriga tabeller

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

Avskrivning

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Ärendetyp

Avvisning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp



  
 

 
 

 
  

 
  

      

 

Åmåls kommuns plan- och 
bygglagstaxa 2022 

 Inklusive kart- och mättaxa 
 

 

 
Med stöd av 12 kap. 8-10 §§ plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att 
anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige den…. 
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Taxebestämmelser för prövning enligt Plan- och 
bygglagen, Åmåls kommun 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL, samt Sveriges 
kommuner och regioners rekommendationer med viss lokal justering.  

Taxan tillämpas för Bygg- och miljönämndens handläggning av ärenden etc. 
enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A och B med 
tidsuppskattningar i kommunens beslut att anta taxan. 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp 
framgår av taxetabell A. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, 
handläggning eller serviceåtgärd (upprättande av nybyggnadskarta eller 
utförande av utstakning). 

Mervärdesskatt 

I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A 
fastställda avgiften.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.  

Enligt mervärdesskattelagen utgår inte mervärdesskatt (moms) på verksamhet som 
bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i myndighetsutövning, däribland 
avgifter i samband med bland annat bygglov och andra ärenden och tjänster enligt 
PBL.  

Moms utgår därmed inte på avgifterna i taxan, med i dagsläget (2021) fyra undantag.  

Det första undantaget är genomförande av utstakning. Utstakning utgör inte 
myndighetsutövning, utan är en form av myndighetsservice. Det andra är 
tillhandahållande av nybyggnadskarta om det inte finns en ansökan om lov för det 
område som kartan avser. 

Skatteverket har under 2019 och 2020 publicerat förtydliganden i sin elektroniska 
momshandledning (rättslig vägledning) avseende avgifter för utstakning respektive 
nybyggnadskarta. Enligt Skatteverket gäller följande: 
Om byggnadsnämnden utför utstakning, i egen regi eller via en upphandlad extern 
aktör, är det fråga om tillhandahållande av myndighetsservice och inte 
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myndighetsutövning. Det innebär att avgift för utförande av utstakning ska belastas 
med moms. Det kan vara värt att observera att momsskyldigheten alltså enbart avser 
utförandet av utstakningen. Beslutet om att utstakning ska utföras eller inte hör till 
arbetet med startbeskedet och utgör därmed myndighetsutövning. Det är 
byggnadsnämnden som ensidigt beslutar om det finns behov av utstakning eller inte. 
Det är även byggnadsnämnden som beslutar om utstakningen ska göras i kommunal 
regi eller om byggherren själv ska få ansvara för utstakningen. Om byggherren föreslår 
att utstakningen ska göras av någon som har tillräcklig kompetens, ska 
byggnadsnämnden som huvudregel godta detta (prop. 1993/94:178 s. 67). I 
sammanhanget ska påpekas att det alltid är byggherren som ansvarar för att det som 
utförs följer vad som beslutats i lovet och startbeskedet, exempelvis vad gäller 
placering och höjd, 10 kap. 5 § PBL. 

Det andra undantaget gäller när byggnadsnämnden tillhandahåller en 
nybyggnadskarta utan att det finns en ansökan om lov för det område som kartan 
avser. Det beror på att tillhandahållandet inte ingår i hanteringen av ett lovärende – 
och utgör därmed inte heller ett sådant led i myndighetsutövning som medför att 
undantaget i 4 kap. 6 § 1 mervärdesskattelagen är tillämpligt.  

Förhållandet är det omvända när det handlar om en nybyggnadskarta som 
tillhandahålls efter det att en ansökan om lov har gjorts. Tjänsten ska då inte belastas 
med moms eftersom tillhandahållandet utgör en del i hanteringen av lovärendet och 
därmed också ett sådant led i myndighetsutövning som medför att undantaget i 4 
kap. 6 § 1 mervärdesskattelagen är tillämpligt. 

Det tredje och fjärde undantaget gäller framtagande av övriga kartmaterial och 
underlag samt tillfälligt nyttjande av kommunens primärkarta. Dessa undantag utgör 
inte myndighetsutövning utan är en service som kommunen erbjuder och belastas 
därmed med mervärdesskatt (moms). 

Handläggningskostnad per timme 
Taxeunderlaget är utformat så att det är den enskilde kommunens kostnader i form av 
handläggningskostnad och nedlagd tid som speglas i taxans avgifter i enlighet med 12 
kap PBL. 
 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa vår kommuns utveckling ska en 
årlig indexuppräkning (prisindex kommunal verksamhet PKV) göras. Det 
grundläggande syftet att tillämpa indexjustering är att priset för en vara eller tjänst ska 
följa utvecklingen när det gäller kostnader kring verksamheten och kommunen i sin 
helhet. På så sätt kan ett pris som har bestämts till ett belopp följa exempelvis den 
allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. För kommunala verksamheter innebär det 



ÅMÅLS KOMMUN 4(6) 
 
 

dels minskad administration, dels att avgifterna i taxan följer utvecklingen av de 
kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten. För år 2021 var 
prisbasbeloppet 47 600 kronor och för år 2022 är beloppet höjt till 48 300 kronor. 
 
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 kap 6 
§ KL Kommunlagen. Vid beräkning har både externa kostnader och direkta samt 
indirekta kostnader tagits med i beräkningarna av timkostnad för en bygglovs- samt 
planhandläggare. Handläggningskostnaden per timme är 1149 kronor för ärenden 
avseende taxetabell A och B. 

Tillämplig taxa 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, 
har byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det 
innebär en lägre avgift för den sökande. 

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov  

För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande 
underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om 
det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 
50% eller 75%.  

Planavgift 

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av bilaga B. 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan. 

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för 
motsvarande åtgärd. 

Timdebitering 

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens 
nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
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Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A utgår avgift 
grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften 
beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme 
multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt 
vidtagits i ärendet.  

Fastställande av taxan 

Fastställande av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Indexjustering  

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla. 

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att 
justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV 
som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Betalningsskyldighet och betalning av avgift  

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den 
som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.  

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort 
anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när 
denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller 
beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Åmåls kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Avgift får tas ut i förskott. 

Återbetalning av avgift  

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om 
denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för 
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åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i 
ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

Ikraftträdande 

Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01. 
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KS BU § 11 Avgifter 2022 inom 
kommunstyrelsens verksamhet 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera avgifter för 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter enligt bilagor från räddningstjänst, kostenhet och kulturenhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avgifter 2021 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 
räddningsenheten.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 178 
- Tjänsteskrivelse 
- Bilaga Förslag avgifter KS 2022 

Beslutet skickas till 
Tf kommundirektör 
Controller 
Kostchef 
Räddningschef 
Kulturchef 

__________ 
 

 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 

Eva Larsson 2021-08-23 KS 2021/249 1 (1)
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 

  
Åmål 

0532-17051   eva.larsson@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Avgifter 2022 inom kommunstyrelsens 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för år 2022 inom 
kommunstyrelseförvaltningen avseende kostenhet, kulturenhet och rättningstjänst 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avgifter för 2022 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 
räddningsenheten. 

 

Kommunstyrelsens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att avgifterna antas enligt förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna innebär en marginell justering i 2022 års budget. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer även med rutin kring kommunens beslut om avgifter 
och taxor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson , daterad 2021-08-23. 
Bilaga: Förslag avgifter från kostenhet, kulturenhet och räddningstjänst 
 
 

Eva Larsson 
Controller 
  

 Jan-Erik Samuelsson 
 Biträdande kommundirektör 

Beslutet skickas till 

Kostenhet 
Kulturenhet 
Räddningstjänst 
Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 



  
 2021-06-30 

Kommunstyrelsen - Kostenhet 

 

 
 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

 
 Åmål 

   212000-1587 991-2353 www.amal.se 

 

 

Förslag avgifter - Kost 2022 
 

1: Avgifter för biståndsbedömda insatser för brukare på särskilt boende/   

     korttidsboende och matdistribution  (momsbefriad) 

 2021 2022 

Helabonnemang (frukost, lunch, middag, mellanmål)  4350:-/månad 4480:-/månad 
Sondnäring/sondmatning som fullnutrition 1550:-/månad 1600:-/månad 
Frukost 36:00 37:00 
Lunch 68:00 70.00 
Efterrätt 11:00 11:00 
Middag 48:00 50:00 
Kaffe & kaka 18:00 18:00 
Korttidsboende - Helabonnemang (avd D Ekbacken) 180:00 185:00 
Matdistribution  inkl utkörningsavgift 74:00 exkl dryck 76:00 exkl dryck 
 
 
2. Prissättning för övriga gäster vid äldreomsorgen (inkl moms) 

 2021 
inkl moms 12% 

2022 
inkl moms 12% 

Frukost 40:00 41:00 
Lunch   76:00 78:00 
Middag 54:00 56:00 
Efterrätt 11:00 11:00 
Matlåda lunch  72:00 74:00 
Lunch Omsorgen Dagcentral 74:00 78:00 
 
 
3. Prissättning för anställda/övriga gäster vid skola/barnomsorg 

 2021 
inkl moms 12% 

2022 
inkl moms 12% 

Lunch - Anställda vid skola och barnomsorg  56:00 58:00 
Lunch – Externa gäster 76:00 78:00 
 
 



  
  

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 
 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
 
  

 
  

      

 

FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2022 Kulturenheten 
 

BIBLIOTEKET  

 
Avgifter för personer från 18 år: 
 2021 Förslag 2022 

Fjärrlån per bok 10 kr 10 kr 
Förseningsavgift per bok och påbörjad vecka 5 kr 5 kr 
Maxbelopp per återlämningsdag 50 kr 50 kr 
Förkommen vuxenbok 300 kr 300 kr 
Förkommen barnbok 150 kr 150 kr 
Förkommen tidskrift Inköpspris Inköpspris 
Förkommen film 600 kr 600 kr 

 

KULTURSKOLAN 

Terminsavgifter 
 2021 Förslag 2022 

Instrument- eller sångkurs 1 0 kr 0 kr 
Instrumentkurs 2 (om man vill spela fler instrument) 400 kr 400 kr 
Instrumentkurs vuxen 1000 kr 1 000 kr 
Instrumenthyra 1:a och 2:a året 0 kr 0 kr 
Instrumenthyra fr.o.m. 3:e året 400 kr 400 kr 
Instrumenthyra vuxen 400 kr 400 kr 
Ensemblespel, rockband, kör, instrumentkarusellen, 
musikproduktion 

0 kr 0 kr 

Gatukonst, konst, slöjd, foto, dans 0 kr 0 kr 
 

 
 



  
 2021-06-30 

Kommunstyrelsen - Kostenhet 

 

 
 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

 
 Åmål 

   212000-1587 991-2353 www.amal.se 

 

 

Förslag avgifter räddningstjänst - 2022 
Samtliga priser är exklusive moms 

 

 

Utbildningar   2021   2022 

 

Brandombud i verksamheter 1 137 kr/timma 1 137 kr/timma 
Hjärt- och lungräddning (HLR)   417 kr/person    417 kr/person 
Grundläggande brandkunskap   417 kr/person   417 kr/person 
 
Hyra av material  

 
  2021   2022 

Handbrandsläckare      85 kr/dygn        85 kr/dygn 
Slang (25 meter)      74 kr/dygn        74 kr/dygn 
Dränkbar pump    408 kr/dygn      408 kr/dygn 
 
 
 

Avgifter för automatiska brandlarm, indexregleras enligt gällande avtal 

  

  2021 
 

 

  2022 

Anslutningsavgift  3 151 kr 3 245 kr 
Årlig abonnemangsavgift 2 531 kr 2 607 kr 
Avgift felaktiga larm vid utryckning       7 130 kr 7 344 kr 
Avgift för utryckning vid fellarm (fel på  
Automatlarmsanläggningen 2 139 kr 

 
2 203 kr 

 
Hyra av annat material och utbildningar än de ovanstående nämnda offereras vid förfrågan 
 

 

Tillsyn och tillstånd 

 

Avgifter vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om brandfarlig och 
explosiv vara, LBE samt utfärdande av tillståndsbevis gällande hantering av brandfarlig och 
explosiv vara. 
   2021 

 

  2022 

 

Handläggningskostnad för tillsynspersonal 1 338 kr/timma 1 338 kr7timma 
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KS BU § 12 Avgifter 2022 inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en   avgift på 500 
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad   prövning i 
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 
inom skolväsendet. 
Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med 
det statliga maxtaxesystemet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  
Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå igenom 
särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning i 
gymnasiet enligt Förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för hur 
hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket inför 
varje år (för 2020 uppgår inkomsttaket till 50 340 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 30 september 20210 § 160 

Beslutet skickas till 
Skolchef 
Controller barn- och utbildningsförvaltningen 

__________ 
 

 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30 1 (1)
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr BUN 2021/129 

BUN § 160 Taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2022 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta taxor för barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter 2022, enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i 
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 
inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 
med det statliga maxtaxesystemet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 
igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 
i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 
hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 
inför varje år (för 2021 uppgår inkomsttaket till 50 340 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag BUNAU § 83 den 16 september 2021 
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 15 september 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
__________ 
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KS BU § 13 Avgifter 2022 inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt 
följande: 
 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  280 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 
Ett besök under 1 månad 265 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 
 
Avgift för utprovning 
av hjälpmedel   100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 
 
Trygghetstelefon ordinärt  285 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
boende 
 
Avgift för ledsagning 125 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 
 
Korttidsboende 115 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 
    i maxtaxan 
 
Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende, dessa fastställs  
av kommunstyrelsen 
 

Stöd och funktion 
 
Måltider i gruppbostad 2 275 kr/mån 
(alla måltider i boendet Avdrag 40 kr/dag för de 
frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 
och middag, inklusive  center och med 85 kr vid 
förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 
tvål och papper) 
 
 
Resor i boendet med 17 kr/mil och person Ej knutet till pris- 
enhetens bil    basbeloppet 
 
 



 
 
Kommunstyrelsens budgetutskott 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

2(3)

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
 

 

 
Justerare  Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  70 kr 
korttidsboendet/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 
 
Frukost  15 kr FSO 
Mellanmål  15 kr FSO 
Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 
 
 
Individ- och familjeomsorg 
 
Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt
  därefter fritt under avtal med 
  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 
 
Egenavgift för vistelse på 115 kr/dygn 
behandlingshem 
 
Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 
egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 
enskilde har egen varaktig inkomst). 
 
 
Arbete och vuxnas lärande 
 
Yttre hemtjänst 
 
Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle 
 
Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 
 
Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

 
- tillkommer personaltid 100 kr/timme och person 
 
Övriga insatser: 
 
Gräsklippning mm 100 kr/timme och person 
 
 
Vuxenutbildningen 
 
Avgift särskild prövning 500 kr/prövningstillfälle Enl förordning             
 

    1991:1124 
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Ekonomiskt bistånd 

Avgift för provisorisk  0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för år 2021, 
dödsboförvaltning  350 kr/timme 

- Om behov finns att två tjänstemän medverkar tas 
dubbel timavgift ut 

- Understiger handläggningstiden 0,5 timme tas 
ingen avgift ut.  

- Mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift 
som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster 

- Ersättning tas ut för direkta utlägg som 
socialförvaltningen haft för att utföra sitt uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 
Avgifterna inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen följer prisbasbeloppet 
om inte annat anges. Beräkningsprincipen är densamma som föregående år och 
följer garantipensionernas utveckling. 
Alla avgifter om inte annat anges avrundas till närmaste femtal, en höjning ”slår” 
inte igenom förrän avgiften blir 5 kronor högre. 

Som exempel är timpriset för hemtjänst höjd med 5 kronor till 280 kronor/timmen 
jämfört med 2021. 

Gällande särskild prövning inom vuxenutbildningen anser förvaltningen att en 
avgift ska tas ut av den som vill göra en särskild anordnad prövning inom 
vuxenutbildningen, enligt förordningen 1991:1124 av avgifter för särskild prövning 
inom skolväsendet. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2021 § 
108 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Controller välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________ 
 

 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
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Dnr VAN 2021/89 

VAN § 108 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

Välfärds- och arabetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  280 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 
Ett besök under 1 månad 265 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 
 
Avgift för utprovning 
av hjälpmedel   100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 
 
Trygghetstelefon ordinärt  285 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
boende 
 
Avgift för ledsagning 125 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 
 
Korttidsboende 115 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 
    i maxtaxan 
 
Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende, dessa fastställs  
av kommunstyrelsen 
 

Stöd och funktion 
 
Måltider i gruppbostad 2 275 kr/mån 
(alla måltider i boendet Avdrag 40 kr/dag för de 
frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 
och middag, inklusive  center och med 85 kr vid 
förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 
tvål och papper) 
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Resor i boendet med 17 kr/mil och person Ej knutet till pris- 
enhetens bil    basbeloppet 
 
Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  70 kr 
korttidsboendet/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 
 
Frukost  15 kr FSO 
Mellanmål  15 kr FSO 
Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 
 
 
Individ- och familjeomsorg 
 
Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt
  därefter fritt under avtal med 
  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 
 
Egenavgift för vistelse på 115 kr/dygn 
behandlingshem 
 
Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 
egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 
enskilde har egen varaktig inkomst). 
 
 
Arbete och vuxnas lärande 
 
Yttre hemtjänst 
 
Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle 
 
Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 
 
Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

 
- tillkommer personaltid 100 kr/timme och person 
 
Övriga insatser: 
 
Gräsklippning mm 100 kr/timme och person 
 
 
Vuxenutbildningen 
 
Avgift särskild prövning 500 kr/prövningstillfälle Enl förordning             
 

    1991:1124 
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Ekonomiskt bistånd 

Avgift för provisorisk  0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för år 2021, 
dödsboförvaltning  350 kr/timme 

- Om behov finns att två tjänstemän medverkar 
tas dubbel timavgift ut 

- Understiger handläggningstiden 0,5 timme tas 
ingen avgift ut.  

- Mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift 
som kommunen har rätt att ta ut för dessa 
tjänster 

- Ersättning tas ut för direkta utlägg som 
socialförvaltningen haft för att utföra sitt 
uppdrag 

 

  

Sammanfattning av ärendet 
Avgifterna inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen följer 
prisbasbeloppet om inte annat anges. Beräkningsprincipen är densamma som 
föregående år och följer garantipensionernas utveckling. 

Alla avgifter om inte annat anges avrundas till närmaste femtal, en höjning ”slår” 
inte igenom förrän avgiften blir 5 kronor högre. 

Som exempel är timpriset för hemtjänst höjd med 5 kronor till 280 kronor/timmen 
jämfört med 2021. 

Gällande särskild prövning inom vuxenutbildningen anser förvaltningen att en 
avgift ska tas ut av den som vill göra en särskild anordnad prövning inom 
vuxenutbildningen, enligt förordningen 1991:1124 av avgifter för särskild 
prövning inom skolväsendet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2021 från controller Emil Thodal 
- Protokollsutdrag VAN AU § 156 16 september 2021 
  

Beslutet skickas till 
Helena Wretman, förvaltningschef 
Emil Thodal, controller 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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KS BU § 14 Taxa 2022 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta taxeförändringen för 2022 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088) i enlighet 
med bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende 
ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med 
ansvar att handlägga och utföra tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om 
receptfria läkemedel. 
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med 
serveringstillstånd, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser 
(trappsteg) beroende på serveringsställets årsomsättning (föregående år) av 
alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de med tobakstillstånd tas ut som en fast 
avgift. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 20210  
§ 109 
- Bilaga Förslag taxor 2022 

Beslutet skickas till 
Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet 
Controller 

__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr VAN 2021/100 

VAN § 109 Taxa 2022 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
anta taxeförändringen för 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen 
och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 
handläggartjänst med ansvar att handlägga och tillsyna enligt alkohol- och 
tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel. 
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med 
serveringstillstånd, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser 
(trappsteg) beroende på serveringsställets årsomsättning (föregående år) av 
alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de med tobakstillstånd tas ut som en 
fast avgift. 

Beslutsunderlag 
- Förslag taxa daterad den 26 augusti 2021 från alkohol/ 
tobakshandläggare Jeanette Krafft och Daniel Berglöv  
- Protokollsutdrag VAN AU § 157 16 september 2021        
__________ 



  2021-08-26 

 
   
Välfärds- och Arbetsmarknads-
nämnden i Åmåls kommun 

 
 

Förslag om oförändrad taxa 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobaksla-
gen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Taxorna gäller också lag om re-
ceptfria läkemedel (2009:730) 
 
Förslag till beslut 

 
Välfärds- och Arbetsmarknadsnämnden i Åmåls kommun beslutar följande: 
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstå-
ende lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar att 
handlägga och tillsyna enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel.  
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, 
där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på serve-
ringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de 
med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fortfarande är det tuffare tider för krögarna i vårt område så taxeförslaget 2022 föreslås 
oförändrat även detta år.  
 
I förslaget har vi däremot lagt till en taxa på serveringstillstånd, detta är en taxa som vi 
känner har saknats. Köper man ett bolag så krävs det nästan samma arbete som vid en ny-
ansökan, men vissa delar behöver man inte kontrollera igen enligt alkohollagen, så därför 
att vi satt ett förslag på 7000 kronor. Och så har vi tagit bort en avgift på taxor enligt to-
bakslagen, här har vi tagit bort taxan för köp av bolag. Detta beror på att vid köp av bolag 
med tobakstillstånd krävs det lika mycket jobb som vid en nyansökan enligt tobakslagen, 
samma saker måste kontrolleras därav föreslår vi att tidigare taxa tas bort. 
 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommu-
nerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkur-
rens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
 
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap 
10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725). Begräns-
ning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de 
kostnader som kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen). 
 
 
Dalsland och Säffle 2021-08-26 
 
Jeanette Krafft 
alkohol/ tobakshandläggare 
 
Daniel Berglöv 
alkohol/ tobakshandläggare  



Förslag Taxor 2022 
 

 
Taxor enligt alkohollagen 

Stadigvarande tillstånd Avgift kr Kommentar                 

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd, 
Ägarskiften, servering på tåg och båt 

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigva
serveringstillstånd 

7000: - Ingen återbetalning 

-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt 
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat 
alkoholutbud 

4000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF, 
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

2000: - Ingen återbetalning

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

3000: - Ingen återbetalning

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och 
pausservering 

5000: - 
 

Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering, 
servering eller kryddning av snaps 

Ingen avgift Sökande har tillstånd  
i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  
Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2500: - Sökande har tillstånd  
i Dalsland. Ingen återbe-
talning 

Tillfälliga tillstånd   
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal  
Sökanden har stadigvarande tillstånd i  
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år

3000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal 
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i Dalslandsko
nerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

 
5000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap 
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal 

 
2000: - 

 
Ingen återbetalning 

-Kunskapsprov med möjlighet till två omprov
(Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd)

1000: -
/prov

Per provtillfälle förutom 
nyansökans första prov 

Årlig avgift  
för stadigvarande serveringstillstånd 

  

Fast avgift serveringstillstånd 4000: -  
Fast avgift tillstånd för pausservering, 
provsmakning och catering 

2000: - Halv fast avgift 

Rörlig avgift kronor   
 
 
 
 
Beror på föregående  
års försäljning enligt 
restaurangrapport 

0-25 000 0: - 
25 001-50 000  1000: - 
50 001-100 000 2000: - 
100 001–150 000  3000: - 
150 001–200 000  4000: - 
200 001–300 000  5000: - 
300 001–600 000  6000: - 
600 001-900 000  7000: - 
900 001-1 200 000  8000: - 



1 200 001-1 500 000  9000: - 
1-500 001-2 500 000  10 000: - 
2 500 001-3 000 000  11 000: - 
3 000 001 - 12 000: - 

Påminnelseavgift  
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars! 
500: - första påminnelsen! 
1000: - andra påminnelsen, utredning startas. 

 

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter 
(2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622). 

ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 
 

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 
rörelse) 

 
7000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 
2000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 
4000 kr 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF, 
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägar-
förhållanden. 

         3000: - 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande)

 
         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 
 

 
Årsavgift för tillsyn och administration 

 
5000 kr 

 
Årsavgift för produkter utöver 
tobakstillstånd 

 

 
Avgift per tillkommande produkt 

 
500 kr 

 

Årliga avgifter  
(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 
 
2000: - 

Vid försäljning av  
t ex folköl och e-cigaretter 
blir det två produkter och 
totalt 3500: -              

     Två produkter 

 
 
3500: - 

     Tre produkter 

 
 
 
4500:- 

Försäljning av folköl, e-
cigaretter samt receptfria 
läkemedel 
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KS BU § 15 Taxa 2022 för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet  
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att anta revidera taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet med ikraftträdande1 januari 2022 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Livsmedelsverket bedriver sedan en tid tillbaka ett arbete med att se över och göra 
om den befintliga riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter 
primärproduktionen. 

Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024, med et 
övergångsår 2023 få kontrollmyndigheten klassar om befintliga verksamheter. 

Med anledning av detta arbete presenterade SKR den 10 september 2021 ett nytt 
underlag för taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel (FSM). 

Det nya underlaget innebär ett flertal ändringar, bland annat en förberedelse inför 
livsmedelsverkets ändringar av klassningsmodell för livsmedelsanläggningar. 
Underlaget innehåller även en del nyheter, däribland införs efterhandsdebitering av 
avgiftsuttag för nedlagd kontrolltid samt en möjlighet att handla varor under dold 
identitet vid utredning av klagomål. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsunderlag bygg- och miljönämnden den 12 oktober 2021 § 71 
- Tjänsteskrivelse 
- Förslag taxebestämmelser 2022 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Controller 

__________ 
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Postadress  Besöksadress  Telefon  E-post 
Box 62  Kyrkogatan 2  0532-170 00 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål 

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Åmåls kommuns kostnader för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om 
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen 
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 
jämställs med livsmedel. 

 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 
produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion 
överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och 
miljönämnden efter handläggning. 

 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 
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Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften ettusen trettiosex kronor per 
timme (1 036 kr/h) kontrolltid. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden 
har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 
och kontroller i övrigt. 

För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen av en livsmedelsanläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt 
bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för 
årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den 
årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det 
riskklassningsbeslut som beslutats av bygg- och miljönämnden multipliceras med 
timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval 
av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av 
denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av bygg- och miljönämnden. 

 

mailto:bygg.o.miljo@amal.se


 
 ÅMÅLS KOMMUN 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsenheten 

 Datum: 2021-09-30 
Dnr: E 2021-551 

4 (8) 

 

 

Postadress  Besöksadress  Telefon  E-post 
Box 62  Kyrkogatan 2  0532-170 00 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål 

 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan 
börjar gälla. 

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 
oktober månad året före avgiftsåret. 

 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en 
timme (1h) kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en 
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i 
kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som 
enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med 
anledning av att den övergått till en ny aktör. 

 

Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens 
nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att 
verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

 

Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 
6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) 
enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som 
omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
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Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 
har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 
efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 
hänger samman med åtgärden. 

 

Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för 
utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 
anläggningen. 

 

Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § 
betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar 
nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas 
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens 
övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den 
som annars ansvarar för livsmedlen. 

 

Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett 
livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-
12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan 
bekräftas. 

 

Justering av avgift i enskilt fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden i ett enskilt 
ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras 
enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 
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18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och 
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören 
under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det 
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Åmåls kommun genom dess 
bygg- och miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 
i faktura. 

 

Överklaganden 

20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som 
kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 
ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2023 betalas av de verksamheter som 
enligt gällande riskklassningsbeslut indelats i riskklass 1 – 8. 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2022 tillämpas 7 b §. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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Bilaga 1: Riskklassning och beräkning av årlig kontrolltid 

Metoden bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om 
avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 
kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  

 

Tabell 1. Riskmodulen  

Riskklass Kontrolltid 
(timmar) 

1 26 

2 20 

3 14 

4 10 

5 6 

6 4 

7 2 

8 1 
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Tabell 2. Informationsmodulen  

Orsak till kontrollbehov vid 
anläggningen 

Verksamhetens storlek 
Kontrolltidstillägg 

(timmar) 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

a - mycket stor 
b - stor 

8 

c - mellan 
d - liten 

6 

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II) 

g - ytterst liten 

2 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte Oberoende * 

Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel 

a - mycket stor 
b - stor 

4 

c - mellan 
d - liten 

3 

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II) 

g - ytterst liten 

1 

Utformar presentation men 
märker/ förpackar inte livsmedel Oberoende 1 

Utformar presentation men 
märker/förpackar inte livsmedel 

(Dricksvatten) 

a - mycket stor 
b - stor 

c - mellan 
d - liten 

1 

e - mycket liten(I) 
g - ytterst liten 

0 

Utformar inte presentation och 
märker/förpackar inte Oberoende 0 

  * Kontrolltiden anpassas efter behov. Behovet baseras på bland annat hur många olika typer 
av produktgrupper och storlek på sortiment livsmedelsföretagaren har. 

 

 
Tabell 3. Erfarenhetsmodulen  

Erfarenhets- 
klass 

A B C 

Tidsfaktor  0,5 1 1,5 
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KS BU § 16 Skattesats 2022 Åmåls kommun 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om en skattesats på 22,46 % för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetutskottet föreslår en oförändrad skattesats från 2021. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

__________ 
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KS BU § 17 Borgensavgift 2022 Åmåls kommun 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att borgensavgiften från de kommunala bolagen 
Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 2022 blir 0,25 % av 
det nyttjade borgensbeloppet. 

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommun har två helägda bolag, Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät 
i Åmål AB. Åmåls kommun har gått i borgen för bolagens lån. Därför har 
kommunen möjlighet att utkräva en årlig borgensavgift från respektive bolag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Åmåls kommunfastigheter AB 
Stadsnät i Åmål AB 

__________ 
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KS BU § 18 Anslagsbindningsnivå 2022 Åmåls 
kommun 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att binda 2022 års anslag till nämnderna på 
driftbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär 
att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför 
kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som kommunfullmäktige fastställt. 

Sammanfattning av ärendet 
Anslagsbindningsnivån i en budget tydliggör ansvar och roller. 
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 
verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas sedan 
av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 
Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta 
skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

__________ 
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KS BU § 19 Låneram 2022 Åmåls kommun 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa en låneram för år 2022 som uppgår till totalt 90 
miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor avser checkkredit, 15 miljoner kronor 
avser leasing vagnpark och 25 miljoner kronor avser anläggningslån. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Åmåls kommuns finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för 
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

__________ 
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KS BU § 20 Budget 2022 - Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta budget för kommunfullmäktiges verksamhet om 2 300 
tkr för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgeten omfattar kostnader för bland annat kommunrevisionen, 
fullmäktigesammanträden, beredningar och partistöd. Den totala ramen för 
fullmäktige är satt till 2 300 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Controller 

__________ 
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KS BU § 21 Investeringsbudget 2022 Åmåls 
kommun 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till investeringsbudget för 2022 
och plan 2023-2025 (i tusen kronor): 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudprincipen, enligt Åmåls kommuns investeringsregler, är att 
investeringsvolymen ska anpassas och investeringsprojekten prioriteras så att 
samtliga investeringar kan finansieras utan upplåning. Vid större investeringar kan 
avsteg från denna princip vara nödvändigt. 

Beslutsunderlag 
- Budgetförutsättningar 2022, 2023-2025 
- Samlade budgethandlingar från nämnderna 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef 

Beslutet skickas till 
Nämnder 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
Controllers 

__________ 
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Budget 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en skattesats på 
22,46 % för år 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att borgensavgiften 
från de kommunala bolagen Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB 
under 2022 blir 0,25 % av det nyttjade borgensbeloppet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att binda 2022 års 
anslag till nämnderna på driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en 
position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på 
respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en låneram för år 2022 
som uppgår till totalt 90 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor avser 
checkkredit, 15 miljoner kronor avser leasing vagnpark och 25 miljoner kronor 
avser anläggningslån. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budget 2022 för 
kommunfullmäktigesverksamhet om 2 300 tusen kronor. 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till 
investeringsbudget för 2022 och plan 2023–2025 (i tusen kronor) 
 

 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till 
driftsbudget för 2022 samt flerårsplan 2023–2025 (i tusen kronor) 
 

 
 

Budgetprocessen 2020 
 
Under år 2020 har kommunfullmäktige beslutat om ny budgetprocess att gälla från 
och med budgetår 2021, denna process har sedermera bearbetas och är under 
utveckling. Förändringarna från och med 2021 innebar att: 

 en budgetkonferens hålls i mars (inställd år 2021) 

 nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande utifrån 
volymförändringar, index, effekter av tidigare fattade beslut med mera i 
april (ej förändringar av verksamhetskvalitet och liknande). 

 kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt 
budgetramar i juni 

 i augusti/september upprättar nämnder och styrelseförslag till budget, 
avgifter och taxor samt verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de 
ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni 

 efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns budgetförslaget 
tillgängligt 

 det slutliga budgetbeslutet tas i november 

 nämnder och styrelse fastställer budget i december. 

 
 
 

Budget 
2021

Budgetförslag 
2022

Förändring 
Prognos 

2023
Prognos 

2024
Prognos 

2024
Kommunfullmäktige 2 569 2 300 -269

Kommunstyrelsen 126 642 127 072 430

Bygg- och miljönämnd 248 248 0

Barn- och utbildningsnämnd 283 159 285 786 2 627

Teknik- och fritidsnämnd 41 226 42 280 1 054

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnd 389 669 382 896 -6 773

Överförmyndarnämnd 2 639 2 753 114

Ej ännu fördelad budget 2023-2025 853 097 855 770 860 521

Ej ännu fördelad budget avseende arbetskraftskostander 25 700 25 281 -419 41 656 61 010 79 313

Omfördelad budget för löneuppräl´kning 2020 -13 270 0 13 270 0 0 0

Nämndbudget 858 582 868 616 10 034 894 753 916 780 939 834
Finansförvaltningen 11 633 12 233 600 12 233 12 233 12 233

Verksamhetens nettokostnader, tkr 870 215 880 849 10 634 906 986 929 013 952 067
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning samt 

finansnetto
872 850 895 449 22 599 920 886 944 013 967 567

Summa, tkr 2 635 14 600 11 965 13 900 15 000 15 500
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Budgetförutsättningar 
 
Kommunens budget bygger till stora delar på förutsättningar från SKR:s 
skatteunderlagsprognos presenterad 2021-09-30 vilka i sin tur vilar på en 
konjunkturprognos 2021–2022 samt ett medelfristigt scenario som sträcker sig fram 
till 2025. 
 
Beslutsunderlag 
 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 3 november 2021 
- Budgetförutsättningar slutlig version den 3 november 2021 



 
 

Budgetförutsättningar 
år 2022, 2023–2025 - 

slutlig version 
2022 

2021-11-04 
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Bakgrund 

Kommunfullmäktiges senaste budgetbeslut 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om driftbudget för år 2021 samt flerårsplan för åren 2022–
2024 (KF § 182, 2020-11-24). 

Flerårsbudget för nämnder och styrelse 

	 
Budget	
2021 

Prognos	
2022 

Prognos	
2023 

Prognos	
2024 

Kommunfullmäktige 2 569    

Kommunstyrelsen 125 362    

Bygg- och miljönämnden 248    

Barn- och utbildningsnämnden 278 049    

Teknik- och fritidsnämnden 41 226    

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 382 789    

Överförmyndarnämnden 2 639    

Ej ännu fördelad budget 2022–2024  825 012 825 043 825 075 

Ej ännu fördelat budget avseende 
arbetskraftskostnader 

25 700 39 500 55 200 71 700 

Nämndbudget 858	582 864	512 880	243 896	775 

Finansförvaltningen 11 633 11 633 11 633 11 633 

Verksamhetens	nettokostnader 870	215 876	145 891	876 908	408 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
samt räntenetto 

872 850 876 280 890 711 909 143 

Summa,	tkr 2	635 135 ‐1	165 735 

Budget 2022 med utblick 2023–2025 

Kommunallagen 
Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en 
plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska 
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska upprättas 
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av 
tre år. 

Ekonomi- och ansvarsstyrning 
Kommunfullmäktige fastställer resursfördelningen för drift- och investeringsbudget. Resursfördelningen 
grundas på politiska prioriteringar samt kommunens ekonomiska läge, omvärldsanalys, demografi, struktur 
och förbereds genom budgetberedning i början av varje år. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har enligt 
kommunallagen uppdraget att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger, bland 
annat, att ha uppsikt över nämnders verksamhet och ansvara för den ekonomiska förvaltningen. 

Nämndernas uppdrag är att verksamhet bedrivs inom den ekonomiska ram som beslutats av 
kommunfullmäktige och följer mål och riktlinjer som fastställts. Budget och verksamhetsplan ska rätta sig 
efter ekonomisk resurstilldelning samt följa kommunens planerings- och uppföljningsprocess. 
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Under år 2020 har kommunfullmäktige beslutat om ny budgetprocess att gälla från och med budgetår 2021, 
denna process har sedermera bearbetas och är under utveckling. Förändringarna från och med 2021 innebar 
att: 

 en budgetkonferens hålls i mars (inställd år 2021) 
 nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande utifrån volymförändringar, index, effekter av 

tidigare fattade beslut med mera i april (ej förändringar av verksamhetskvalitet och liknande). 
 kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt budgetramar i juni 
 i augusti/september upprättar nämnder och styrelse förslag till budget, avgifter och taxor samt 

verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni 
 efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns budgetförslaget tillgängligt 
 det slutliga budgetbeslutet flyttas till november 
 nämnder och styrelse fastställer budget i december. 

Förslag till Riktlinjer för styrning och ledning i Åmåls kommun är under upparbetning. Dessa riktlinjer ska 
beskriva hur kommunen arbetar med ekonomi, mål och resultat samt kvalitet för att klargöra hur politiska 
mål och statlig/regional styrning omsätts i verklighet: 

 Löpande under året sker uppföljning av budget. Om de ekonomiska rapporterna under året 
prognostiserar ett budgetunderskott, ska nämnderna besluta om åtgärder för att verksamheten ska 
kunna bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar och lämna en rapport till kommunstyrelsen om 
vidtagna åtgärder. Rapporten lämnas i samband med kommunstyrelsens ekonomiuppföljning. 

 Bokslut upprättas och presenteras i delårsrapport och årsredovisning. 
 Mål- och resultatuppföljning sker två gånger per år. 
 Uppföljningen omfattar även mål, nyckeltal och aktiviteter kopplade till Agenda 2030. 
 Verksamhetsberättelser upprättas av nämnder och styrelse två gånger per år.  
 Resultatet av kommunens uppföljning av ekonomi, mål och resultat samt hållbar utveckling och 

Agenda 2030 kommuniceras till invånarna. 

God ekonomisk hushållning 
För att främja en utveckling med god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt mål för både 
ekonomi och verksamhet. 

Finansiella mål 
Finansiella	mål	

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

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

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

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

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

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

Mål- och resultatstyrning 
Strategiskt	utvecklingsområde Strategiskt	mål 

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

Livslång trygghet I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

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

Kultur och rekreation Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 
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Anvisningar för verksamhetsplan 
I budgetprocessen för budgetår 2021 beslutade kommunstyrelsen om anvisningar för verksamhetsplaner. 
Åmåls kommuns högst prioriterade förbättringsområde bedömdes vara Fler i arbete. Ytterligare 
utvecklingsområden var Fullföljda studier och Förbättrad psykisk hälsa. 

Nya anvisningarna för verksamhetsplaner år 2022 grundas dels på genomförda omvärldsanalyser i 
förhållande till verksamheternas nuläge, dels på 2020 års uppföljning, analys och slutsatser beskrivna i 
rapporten avseende Åmåls kommuns arbete med globala målen i Agenda 2030. 

Budgetutskottet bedömer att det finns ett högst prioriterat utvecklingsområde samt tre ytterligare 
utvecklingsområden. 

Åmåls kommun som samhällsaktör ska genom hög grad av samverkan, ökad innovationskraft, smarta 
lösningar och digitalisering arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

Åmåls kommuns högst prioriterade utvecklingsområde 

Budgetutskottet bedömer att Fler	i	arbete fortsatt är ett högst prioriterat utvecklingsområde inom vilket 
betydande ansträngningar behöver göras på ett koncernövergripande plan. 

Fler	i	arbete 

Den	höga	och	varaktiga	arbetslösheten	i	kommunen	har	bidragit	till	ökad	ojämlikhet	och	ett	polariserat	Åmål.	
Situationen	är	långsiktigt	ohållbar	ur	både	samhällsekonomiskt	perspektiv	och	med	hänseende	till	folkhälsan	i	
kommunen.	 

Det	är	fastställt	att	utbildning	och	arbete	är	två	av	de	viktigaste	skyddsfaktorerna	för	att	bibehålla	en	god	hälsa.	
Forskningen	om	sambanden	mellan	arbete,	arbetslöshet	och	hälsa	är	omfattande.	På	samhällsnivå	har	
sysselsättningsgraden	stor	betydelse	för	tillväxt	och	hållbar	samhällsutveckling.	 

För	Åmåls	kommuns	möjlighet	att	nå	ekonomisk	hållbarhet	och	utvecklingsstyrka	är	det	absolut	nödvändigt	att	
kraftigt	öka	andelen	kommuninvånare	som	förvärvsarbetar.	 

Ytterligare	utvecklingsområden 

Därutöver föreslår budgetutskottet om följande utvecklingsområden. 

Fullföljda	studier 

Målet	för	utbildningssystemet	i	Sverige	är	att	främja	ett	livslångt	lärande,	lägga	grunden	för	ett	gott	arbetsliv	
och	bidra	till	ett	aktivt	medborgarskap.	En	god	utbildning	skapar	bra	förutsättningar	för	att	få	ett	arbete,	vilket	
i	sin	tur	främjar	ekonomisk	tillväxt	och	ger	minskad	fattigdom	samt	bidrar	till	jämställdhet. 

Det	finns	ett	tydligt	samband	mellan	studieresultat	och	hälsa.	Att	uppnå	behörighet	till	gymnasieskolan	är	en	
skyddsfaktor	för	framtida	välstånd	och	hälsa	längre	fram	i	livet.	Skolgångens	betydelse	är	av	särskild	vikt	för	
individer	från	grupper	i	utsatta	socioekonomiska	förhållanden	och	är	avgörande	för	att	bryta	
generationsupprepning	av	såväl	utanförskap	som	arbetslöshet.	 

För	att	nå	fullföljda	studier	krävs	att	kommunens	utbildningsverksamheter	fortsätter	sitt	långsiktiga	arbete	med	
helhetsperspektiv	och	fokus	på	det	inre	arbetet.	Det	handlar	även	om	att	med	utgångspunkt	från	
kommuninvånarnas,	näringslivets	och	kommunala	verksamheters	olika	behov	utveckla	möjligheterna	till	olika	
typer	av	studier. 

Förbättrad	hälsa	och	ökat	välbefinnande 

Några	av	de	mest	grundläggande	faktorerna	för	god	hälsa	är	ekonomisk	och	social	trygghet,	framtidstro	och	
känslan	av	sammanhang.	Flera	socioekonomiska	faktorer	samverkar	på	olika	nivåer	i	samhället,	exempelvis	var	
och	hur	vi	bor,	vilken	miljö	vi	lever	i,	barndomen	och	uppväxttiden,	vår	utbildning	och	vårt	arbete.	Ekonomisk	
utsatthet	och	psykisk	hälsa	har	stark	samvariation	hos	såväl	vuxna	som	barn.	En	uppväxt	i	fattigdom	innebär	
ofta	mindre	handlingsfrihet	och	kan	påverka	barns	känsla	av	trygghet.	Forskningen	om	sambanden	mellan	
arbete,	arbetslöshet	och	hälsa	är	omfattande.	 

Aktuella	statistikunderlag	och	analyser	visar	att	de	ekonomiska	och	sociala	klyftorna	mellan	grupper	ökar	i	
Åmåls	kommun	och	skapar	ojämlika	levnadsvillkor.	Åmål	har	den	högsta	andelen	barn	och	unga	i	ekonomiskt	
utsatta	hushåll	i	Västra	Götaland.	Andelen	unga	vuxna	med	psykisk	ohälsa	är	hög	och	likaså	unga	med	
ekonomiskt	bistånd.	Psykisk	ohälsa,	särskilt	bland	kvinnor,	är	ett	betydande	folkhälsoproblem.	 

För	att	förbättra	invånarnas	hälsa	och	välbefinnande	krävs	konkreta	och	samordnade	insatser. 
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Minskad	klimatpåverkan	och	ökad	ekologisk	hållbarhet 

Omställningen	till	ett	klimatneutralt	samhälle	med	god	hushållning	av	begränsade	resurser,	där	minskningen	av	
biologisk	mångfald	hejdas,	är	en	långsiktig	förutsättning	för	att	skapa	ett	samhälle	där	människor	vill	bo	och	
verka. 
 
För	Åmåls	kommuns	möjlighet	att	minska	klimatpåverkan	samt	nå	ekologisk	hållbarhet	och	därigenom	uppnå	
målen	i	strategiska	dokument	är	det	nödvändigt	att	öka	takten	i	klimat‐	och	miljöarbetet.	Det	handlar	även	om	
kommunens	fysiska	planering,	om	hållbarhetsperspektivet	vid	upphandlingar	och	investeringar	samt	om	att	
främja	återbruk	och	återvinning	genom	cirkulär	ekonomi. 

Budgetutskottet anvisar respektive styrelse och nämnd inom kommunkoncernen att vid upprättandet av 
verksamhetsplaner för år 2022 särskilt beakta ovan nämnda utvecklingsområden. Gemensamt utgör dessa 
områden vad varje nämnd och styrelse grundligt behöver analysera och konkretisera i form av 
inriktningsmål och nyckeltal. 

Kommunens standardkostnader 
Nyckeltal 

Utfall	
2016 

Utfall	
2017 

Utfall	
2018 

Utfall	
2019 

Utfall	
2020 

Riket	
2020 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet, (%) 
Kolada: N13020   

30 30 23 21 22 -7 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, (%) 
Kolada: N11024   

-2 -3 3 -1 3 -1 

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) 
Kolada: N15001   

-7 1 2 2 8 2 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) 
Kolada: N17001   

0 -2 -3 6 11 3 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 
Kolada: N20900   

2 0 6 4 3 2 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, 
(%) 
Kolada: N30001   

-6 0 -3 -2 -5 8 

Avvikelse	i	procent	mellan	nettokostnad	och	referenskostnad	(källa:	SKR) 

 Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. 
 Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. 
 Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre 

kostnadsläge än förväntat. 

Att nettokostnadsavvikelsen för fritidshem i Åmåls kommun är högre än riket kan förklaras av högre 
personalkostnader samt att övriga gemensamma kostnader för exempelvis rektor, verksamhetsvaktmästare, 
administration och kommungemensamma kostnader finns med i underlaget. 

Risk- och känslighetsanalys 
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Utifrån internkontrollplanen ska styrelse 
och nämnder varje år genomföra uppföljning av intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. 
En god riskkännedom och kontrollmiljö säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel. 
Detta innebär sammantaget att verksamhetsansvariga ska bedöma verksamhetens risker, värdera 
verksamhetens kultur och medvetenhet, vidta kontrollåtgärder, säkra att resurser används enlighet med 
tagna beslut, arbeta med kommunikation liksom övervaka och följa upp. Inom kommunens styrelse eller 
nämnd ansvarar förvaltningschef för regler och anvisningar. 

Kommunens resultat påverkas av ett antal faktorer. En känslighetsanalys visar hur en förändring i ett antal 
parametrar genererar följande approximativa påföljd: 
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Händelse/förändring Kostnad/intäkt* 

Löneökning 1 % 6,9 mnkr 

Inflation 1 % (index PKV) 1,7 mnkr 

Skattesats 10 öre 2,4 mnkr 

Invånare 100 personer 6,4 mnkr 

	*	Baseras	på	årsbasis 
 

Kommunernas ekonomi från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
SKR:S skatteunderlagsprognosen från 2021-09-30 vilar på en konjunkturprognos 2021–2022 samt ett 
medelfristigt scenario som sträcker sig fram till 2025. 

Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes det första 
kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 
beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin. Men för att återföra konjunkturläget till det 
som gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. Den långsiktiga BNP-trenden innebär en viss 
årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått 
förlorad”. Att BNP 2021 endast beräknas bli en dryg procent högre än 2019, medan potentiell BNP samtidigt 
bedöms ha stigit med drygt 3 procent (2019–2021), innebär en försvagning av konjunkturen. BNP-gapet, det 
vill säga skillnaden mellan potentiell och faktisk BNP, är fortfarande negativt 2021 och i SKR:s prognos 
kommer det vara lågkonjunktur också 2022. 

För det andra kvartalet i år var antalet arbetade timmar omkring 2 procent svagare än det som gällde det 
första kvartalet 2020 och timgapet (skillnaden mellan faktiska och potentiella timmar) bedöms vara minus 4 
procent. Den svaga BNP-utvecklingen sedan 2019 har därmed medfört en markant dämpning på 
arbetsmarknaden. SKR bedömer att den fortsatta återhämtningen för sysselsättningen kommer att vara 
relativt sett svagare än återhämtningen för BNP. I prognosen antas att tim- och BNP-gapen sluts under den 
andra halvan av 2023 då den svenska ekonomin antas nå ”normalkonjunktur”. En tydlig nedgång i andelen 
arbetslösa väntas ske kommande år, givet hög efterfrågetillväxt 2021–2022, men vi bedömer att 
arbetslösheten i flera år kommer att ligga högre än före krisen. 

Jämfört med den samhällsekonomiska utveckling som låg till grund för föregående skatteunderlagsprognos 
är det framförallt Budgetpropositionen för 2022 (samt en ändringsbudget för 2021) som har påverkat våra 
prognoser. Propositionsförslagen bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. Enligt regeringen 
summerar reformerna till 74 miljarder kronor för budgetåret 2022 (1,2 procent av BNP). Även om det är 
svårt att härleda detta ”reformbelopp” råder det inget tvivel om att det rör sig om omfattande satsningar. 

 
(KPIF,	konsumentprisindex	med	fast	ränta) 
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Dämpningen	av	skatteunderlaget	2020	mindre	än	vid	globala	finanskrisen 

Den preliminära ökning av beskattningsbara förvärvsinkomster som Skatteverket publicerade 29 september 
indikerar att skattunderlaget ökade med 2,1 procent 2020. Detta är en fortsatt inbromsning jämfört med 
2018 och 2019 (2015–2018 växte skattunderlaget med i genomsnitt 4,6 per år och främst drevs uppgången 
av en stark ökning av antalet arbetade timmar. 2019 hade konjunkturen redan bromsat in ordentligt, det vill 
säga innan pandemin slog till 2020). 

För att hitta lägre ökningar (och under längre tid) av skatteunderlag måste vi gå tillbaka till 2009 och 2010: 
då ökade skatteunderlaget med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ökningen av skatteunderlaget 2020 kunde ha 
blivit än svagare då effekten av de försvagade löneinkomsterna mildrades avsevärt genom de krisåtgärder 
som infördes för att motverka lågkonjunkturen. Regeringen införde korttidsarbete; anställda kunde gå ner i 
arbetstid en period med en subvention från staten. Samtidigt tog staten en stor del av de ökade 
sjuklönekostnaderna som pandemin ledde till. Detta hindrade uppsägningar och konkurser. Därutöver höjde 
regeringen ersättningsnivåerna i A-kassan och tog bort karensdagen i sjukförsäkringen samt kravet på 
läkarintyg. Alla dessa åtgärder bidrog direkt eller indirekt till att stärka skatteunderlaget. 

Hög	ökningstakt	för	skatteunderlaget	2021	och	2022 

Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 manifesteras i ett skatteunderlag som också 
ökar starkt: med drygt 4 procent per år. Främst är det lönesumman som driver uppgången. Regeringens 
åtgärder i BP22 ökar även transfereringsinkomsterna något 2022 (genom bland annat höjt tak i 
sjukförsäkringen, ändrade regler för äldre i sjukförsäkringen samt familjeveckan). 

Att arbetsmarknaden beräknas bli mer stram under 2024 och 2025 är grunden för vår bedömning om 
snabbare löneökningar mot slutet av perioden. I det medelfristiga scenariot (för 2024 och 2025) är det 
utbudet i ekonomin som sätter gränserna för tillväxten, inte minst arbetskraftens storlek. Ekonomin kan inte 
växa snabbare än dess tillgängliga resurser; arbete, kapital och teknologi. Dessa ”kalkylår” råder det 
konjunkturell balans och arbetslösheten beräknas 2025 ligga omkring 7,5 procent. Reallöner och 
produktivitet, liksom skatteunderlaget följer då en trendmässig utveckling. Dessa ökningar är måttliga i ett 
historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas vara relativt svag framöver. Sammantaget 
ökar det underliggande skatteunderlaget med 3,5 procent som genomsnitt åren 2023–2025. Trendtillväxten 
de 10 senaste åren för densamma är 4,0 procent per år. 

	Text	hämtad	från	SKR:s	cirkulär	21:35	(2021‐09‐30) 

Driftbudget 
Förslag till driftbudget sammanställs både översiktligt för Åmåls kommun (ännu ej specificerat med 
verksamhetens intäkter och kostnader) samt skatteintäkter och utjämningsbidrag och hur verksamheternas 
nettokostnader fördelas per styrelse och nämnd. 

Befolkning 
Beräkningarna för skatteunderlag och statliga utjämningsbidrag beräknas på kommunernas befolkning per 
den första november året innan. 

Budgetförutsättningarna för år 2022 bygger på en prognostiserad folkmängd uppgående till 12 400 invånare 
Per 31 augusti 2021 var antalet invånare i Åmåls kommun 12 404. 

Den 1 november 2020 var antalet invånare i Åmåls kommun 12 440 invånare att jämföra med det för år 2021 
budgeterade 12 520 invånare. 

Ekonomisk flerårsplan 
Budgetberedningens antaganden (årsbasis): 

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. 
Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på 
arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas, tillsammans med budgeterade 
befolkningsmängden i Åmåls Kommun, SKR:s senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2022–
2024. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, 
till exempel i budgetarbetet, med samma förutsättning som används i SKR:s kalkyler. 
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År Befolkning Arbetskraftskostnader Övrig	förbrukning	(PKV) Prisförändring	(PKV) 

2022 12 400 2,1 % 2,2 % 2,1 % 

2023 12 450 2,7 % 2,0 % 2,5 % 

2024 12 500 2,3 % 2,2 % 2,3 % 

2025 12 500 2,3 % 2,2 % 2,3 % 

Uppgifterna ovan, förutom befolkning, är hämtade från SKR:s cirkulär 21:35 (från 2021-09-30). Då ingen 
uppgift fanns att hämta gällande år 2025, har samma indextal som för år 2024 använts. 
 
Prisindex för arbetskraftskostnaderna ovan inkluderar förändringar i arbetsgivaravgifter och 
kvalitetsjustering. 
 
Budgetutskottets antaganden följer SKR:s kalkyler gällande arbetskraftskostnader och redovisas på raden ej 
ännu fördelad budget avseende arbetskraftskostnader. Övriga kostnader räknats upp enligt SKR:s bedömning 
av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för övrig förbrukning. Budgetutskottet föreslår i sitt förslag för 
år 2022 att volymförändringar och indexuppräkningar gällande övrig förbrukning hanteras inom befintliga 
ramar. För åren 2023–2025 har de av SKR från september prognostiserade indexuppräkningarna används. 
 

Skattesats 
Budgetförslaget och prognoserna är beräknade på skattesatsen 22,46 % (oförändrad). 

 

Skatteintäkter, fastighetsavgift och statsbidrag 
	 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Budget Utfall Budget Budgetförslag Prognos Prognos Prognos 

Skatteintäkter 539 979 529 906 528 111 557 863 578 447 597 602 620 016 

Generella statsbidrag och 
utjämning: 

       

Generellt statsbidrag 6 793 30 766 0 0 0 0 0 

Fastighetsavgift 25 383 25 788 29 400 28 929 28 929 28 929 28 929 

Utjämningsbidrag LSS 31 077 31 707 28 994 33 203 33 337 33 471 33 471 

Inkomstutjämningsbidrag 188 814 186 547 190 855 202 219 210 119 216 738 221 563 

Kostnadsutjämningsbidrag 42 605 41 794 45 711 39 990 40 151 40 313 40 313 

Regleringsbidrag 13 128 12 918 37 267 31 201 22 256 22 096 18 325 

Totalt,	tkr 847	779 859	426 860	338 893	405 913	239 939	149 962	617 

Budgetförslaget	2022	och	prognoserna	2023–2025	bygger	på	SKR:s	cirkulär	21:35,	med	SKR:s	antaganden	gällande	
kommunens	skatteunderlag	och	oförändrad	skattesats.	Invånarantalet	har	för	2022	antagits	till	12	400,	för	år	2023	12	450	
och	för	åren	2024‐2025	12	500.	Från	och	med	2021	redovisas	generella	statsbidrag	under	posten	Regleringsbidrag.	
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Pensioner och pensionsförpliktelser 
Gällande redovisningslag anger att kommunerna ska redovisa pensionsskulden enligt ”blandmodellen”. Det 
innebär att pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 inte ska tas upp som en skuld i balansräkningen utan 
istället redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Viktigt att notera är att 
pensionskostnader efter år 1998 inte belastar pensionsskulden, utan de kostnadsförs och betalas för 
respektive år. 

Enligt Skandias beräkningar förväntas ansvarsförbindelsen, som uppgår till 265 mnkr den 31 december 
2020, sjunka med 42 mnkr de kommande åren och per den 31 december 2025 uppgå till 223 mnkr. 

 

Kostnaden för pensionsutbetalningar från pensionsskulden (d.v.s. de intjänade före 1998) budgeteras inom 
finansförvaltningen. Skandia prognostiserar för år 2022 den kostnaden till 16,8 mnkr, därefter beräknas den 
sjunka och år 2025 beräknas kostnaden till 15,9 mnkr. 

 

Den	totala	pensionskostnaden för kommunen beräknas av Skandia till 59,0 mnkr för år 2022, vilket 
motsvarar en ökning med 0,3 % jämfört med prognosen för 2021. Av den totala kostnaden för pensioner är 
ca 30 % pensionsutbetalningar från pensionsskulden (se ovan). 

Pensionskostnaderna förväntas i Skandias rapport från 2021-08-31 att öka från år 2022 till år 2025 med 6,6 
mnkr. Observera att kostnaden för pensionsutbetalningarna (intjänat innan år 1998) förväntas under samma 
period sjunka med 0,9 mnkr. 
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Skandias beräkningarna bygger på den modell som anvisas i RIPS, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld. Med i beräkningarna finns de nya parametrarna över livslängden som RIPS-kommittén 
nyligen antagit vilket avspeglar sig i att prognoserna från 2021-08-31 är något högre än vad som 
prognostiserades för samma period 2020-08-31. 

Nettokostnadsutveckling 
  

Belopp	i	tkr 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens nettokostnader 724 904 769 671 810 481 837 021 849 400 

Procentuell utveckling av kostnader 10,3 % 6,2 % 5,3 % 3,3 % 1,5 % 

Kostnaderna i en kommun består till största del av personal- och lokalkostnader. Ovan ses 
nettokostnadsutvecklingen per år. 
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Resultatbudget 
	 Bokslut	2020 Budget	2021 Budgetförslag	2022 

Verksamhetens intäkter 257 235 234 081  

Verksamhetens kostnader -1 086 048 -1 083 791  

Avskrivningar -20 578 -20 505  

Verksamhetens	nettokostnader ‐849	391 ‐870	215 ‐880	849 

Skatteintäkter 529 906 528 111 557 863 

Generella statsbidrag och utjämning:    

Generellt statsbidrag 30 766 0 0 

Fastighetsavgift 25 788 29 400 28 929 

Utjämningsbidrag LSS 31 707 28 994 33 203 

Inkomstutjämningsbidrag 186 547 190 855 202 219 

Kostnadsutjämningsbidrag 41 794 45 711 39 990 

Regleringsbidrag 12 918 37 267 31 201 

Finansiella intäkter 2 333 13 100 2 627 

Finansiella kostnader -630 -588 -583 

Årets	resultat,	tkr 11	738 2	635 14	600 

Budgetförslaget ovan utgår från de av budgetutskottet behandlade äskande som nämnder och styrelse 
lämnade i april och antaganden som gjorts i SKR:s prognos från 2021-09-30 utifrån en oförändrad skattesats 
och ett invånarantal om 12 400. 
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Resursfördelning drift 
	 

Budget	
2021 

Budgetförslag	
2022 Förändring Skillnad	% 

Kommunfullmäktige 2 569 2 300 -269 -10,5 

Kommunstyrelsen 126 642 127 072 430 0,3 

Bygg- och miljönämnden 248 248 0 0 

Barn- och utbildningsnämnden 283 159 285 786 2 627 0,9 

Teknik- och fritidsnämnden 41 226 42 280 1 054 2,6 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 389 669 382 896 -6 773 -1,7 

Överförmyndarnämnden 2 639 2 753 114 4,3 

Ej ännu fördelad budget avseende 
arbetskraftskostnader 

25 700 25 281 -419 -1,6 

Omfördelad budget för löneuppräkning 2020 -13 270  13 270 -100 

Nämndbudget 858	582 868	616 10	034 1,2 

Finansförvaltningen 11 633 12 233 600 5,2 

Verksamhetens	nettokostnader,	tkr 870	215 880	849 10	634 1,2 

Resursfördelningen utgår från de av nämnder och styrelse i april lämnade budgetäskanden där 
budgetutskottet föreslår att volymförändringar och indexuppräkningar hanteras inom befintliga ramar 
medan hänsyn tas till effekter av tidigare fattade beslut. 

Budgetutskottets förslag för den ej ännu fördelade budgeten gällande arbetskraftskostnader bygger på SKR:s 
cirkulär 21:35 för prisförändring på arbetskraft och årslönesumman för 2020. 

Utöver det avsätts medel bland annat till: 

- utvecklingsjobb Åmål. 

- ökade hyreskostnader avseende idrottshall Rösparksskolan och simhall. 

- gymnasieskolan ges en tillfällig ramökning över år 2022. 

- ytterligare en tjänst inom samhällsbyggnadsenheten 

- en kommunikatörstjänst inom näringslivs- och kommunikationsenheten. 

Budgetutskottet föreslår att förvaltningarna övergår från att köpa till att leasa datorer, vilket delvis 
finansieras med minskade kapitalkostnader. 

Målen inom Agenda 2030 som syftar till att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar värld bör 
enligt budgetutskottet avspegla sig kommande budgetar med effektivare resursutnyttjande. 

Jämfört med budget 2021 utökas i förslaget nämndbudgeten med 1,2 %. 
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Flerårsbudget per styrelse/nämnd 
	 

Budget	
2021 

Budgetförslag	
2022  

Prognos	
2023 

Prognos	
2024 

Prognos	
2025 

Kommunfullmäktige 2 569 2 300 -269    

Kommunstyrelsen 126 642 127 072 430    

Bygg- och miljönämnden 248 248 0    

Barn- och utbildningsnämnden 283 159 285 786 2 627    

Teknik- och fritidsnämnden 41 226 42 280 1 054    

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

389 669 382 896 -6 773    

Överförmyndarnämnden 2 639 2 753 114    

Ej ännu fördelad budget 2023–2025    853 097 855 770 860 521 

Ej ännu fördelad budget avseende 
arbetskraftskostnader 

25 700 25 281 -419 41 656 61 010 79 313 

Omfördelad budget för 
löneuppräkning 2020 

-13 270  13 270    

Nämndbudget 858	582 868	616 10	034 894	753 916	780 939	834 

Finansförvaltningen 11 633 12 233 600 12 233 12 233 12 233 

Verksamhetens	nettokostnader 870	215 880	849 10	634 906	986 929	013 952	067 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning samt räntenetto 

872 850 895 449 22 599 920 886 944 013 967 567 

Summa,	tkr 2	635 14	600 11	965 13	900 15	000 15	500 

Styrelse och nämndernas budgetförslag för år 2022 är i 2020 års lönenivå. Förslaget för den ej ännu 
fördelade budgeten gällande arbetskraftskostnader bygger på SKR:s cirkulär 21:35 för prisförändring på 
arbetskraft och årslönesumman för 2020. 

Budgetramen är i tabell ovan ej fördelad för åren 2023–2025. Prognoserna är indexuppräknade enligt PKV 
från SKR:s septemberprognos (cirkulär 21:35). I prognoserna för åren återfinns ökade hyreskostnader för 
skolfastigheter (se nedan) och simhall. 

Budgetförslaget bygger på positiva effekter av digitalisering och verksamhetsanpassningar för att nå 
budgetmålen. 

Finansförvaltningens budget bygger på Skandias beräkningar från 2021-08-31 gällande kommunens framtida 
pensionskostnader. 

 

Beräknad ökning av hyreskostnader för skolfastigheter (tkr) 

 

 

 

 

Budgetförslag 
2022

Prognos 
2023

Prognos 
2024

Prognos 
2025

Rösparksskolan (gymnastiksalen) 1 750
Rösparksskolan( endast skolbyggnad) 6 985
Tösse skola (helårseffekt 2024) 2 743
Kristinebergsskolan (helårseffekt 2025) 2 269
Ny förskola (helårseffekt 2024) 2 054
Summa 1 750 6 985 4 797 2 269
Beräkningar utifrån 1,00 % ränta och 32 års avskrivningstid
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Investeringsbudget 
Resursfördelning investering 
Investeringsbudgetens omfattning beslutas årligen i kommunfullmäktige. Huvudprincipen, enligt Åmåls 
kommuns investeringsregler, är att investeringsvolymen ska anpassas och investeringsprojekten prioriteras 
så att samtliga investeringar kan finansieras utan upplåning. Vid större investeringar kan avsteg från denna 
princip vara nödvändigt. 

Investeringsbudget samt plan 
Skattefinansierad	
investeringsbudget 

Budget	
2021 

Budgetförslag	
2022 

Plan	
2023 

Plan	
2024 

Plan	
2025 

Kommunstyrelsen 11 895 8 440 11 890 860 820 

Barn- och utbildningsnämnden 6 590 8 150 2 700 2 700 2 700 

Teknik- och fritidsnämnden 5 946 23 155 10 250 12 620 6 200 

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

3 576 3 000 2 470 2 520 2 180 

Överförmyndarnämnden 375 0 0 0 0 

Summa	skattefinansierad 28	382 42	745 27	310 18	700 11	900 

 

Taxefinansierad	
investeringsbudget 

Budget	
2021 

Budgetförslag	
2022 

Plan	
2023 

Plan	
2024 

Plan	
2025 

Teknik- och fritidsnämnden 18 687 16 800 13 950 14 950 16 950 

 18	687 16	800 13	950 14	950 16	950 

Budgetutskottet föreslår att kommunen under år 2022 övergår från att köpa till att leasa datorer, 
mobiltelefoner, surfplattor etc. Detta innebär att det i investeringsbudgeten inte längre finns medel för dessa. 

Jämfört med nämndernas och styrelses äskande har ytterligare investeringsmedel tillskjutits gällande 
centrumutredning, stall, extern hemsida och renovering av fastigheter. 

Totalt investeringsäskande 2022: 59 545 tkr. 
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Finansieringsbudget 
Belopp	i	tkr 

Bokslut	
2020 

Budget	
2021 

Budgetförsl
ag	2022 

Den	löpande	verksamheten	    

Årets resultat 11 736 2 635 14 600 

Justering för avskrivningar 20 578 20 505 22 000 

Övriga justeringar 579   

    

Rörelsekapitalets	förändring	    

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar -5 789   

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder 22 603   

Investeringar	    

Investeringar -28 818 -45 236 -59 545 

    

Finansiering	    

Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar    

Nyupptagna lån   17 000 

Amortering och inlösen av lån    

Årets	kassaflöde 20	889 ‐22	096 ‐5	945 

Likvida medel vid årets början 87 232 108 121 86 025 

Likvida medel vid årets slut 108 121 86 025 80 080 

Förändring	likvida	medel	(kassa	och	bank) 20	889 ‐22	096 ‐5	945 

Enligt kommunens finanspolicy skall kommunen ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en 
betalningsberedskap om minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar en 
betalningsberedskap på 60 betalningsdagar. Beräknad betalningsberedskap om 30 dagar uppgår för tillfället 
till ca 65 mnkr och 60 dagar ca 130 mnkr. Enligt kassaflödesprognosen är de likvida medlen vid 2022 års slut 
63 mnkr, till dessa skall läggas en outnyttjad checkkredit om 50 mnkr. 

Därmed uppfyller kommunen inte finanspolicy om inte delar av investeringarna finansieras via lån, i 
finansieringsbudgeten ovan motsvarande 17 mnkr. 

Låneram 
Budgetutskottets förslag till låneram för år 2021 uppgår till totalt 90 miljoner kronor, varav 50 miljoner 
kronor avser checkkredit, 15 miljoner kronor avser leasing av vagnpark och 25 miljoner kronor avser 
anläggningslån. 



Budget 2022
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Driftbudget
Protokoll (KS 2021/174)
Tjänsteskrivelse/rapport

Investeringsbudget
Protokoll (KS 2021/175)
Tjänsteskrivelse inkl. bilaga

Investeringskalkyler 
Protokoll (KS 2021/247)
Tjänsteskrivelse inkl. bilagor

Verksamhetsplan
Protokoll (KS 2021/248) 
Tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan inkl. bilaga

Avgifter
Protokoll (KS 2021/248)
Tjänsteskrivelse inkl. bilagor 

MBL/CESAM
Protokoll
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr KS 2021/101 

KS § 174 Driftbudget 2022 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens förslag till driftbudget, noterar 
detta och skickar det till kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2022 
enligt budgetutskottets anvisningar. 

Den totalt driftbudgeten uppgår till 126 459 tkr och är en minskning med 120 tkr i 
jämförelse med 2021. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 98 
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 25 augusti 2021 
- Förslag driftbudget 2022 kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Tillförordnad kommundirektör 
Budgetutskottet 
Controller 
__________ 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 

  
Åmål 

0532-17051   eva.larsson@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Driftbudget 2022 - Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till driftbudget för år 2022, uppgående till 
126 459 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar budgetutskottets preliminära 
budgetram 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2022 
enligt budgetutskottets anvisningar. 

Den totalt driftbudgeten uppgår till 126 459 tkr och är en minskning med 120 tkr i 
jämförelse med 2021. 

Kommunstyrelsens ståndpunkt 
Budgetförslaget 2022 utgår från 2021 års budget med justering för ”konsekvenser 
av tidigare fattade beslut”.  

Flera av enheterna har behov av att göra förändringar/justeringar vilket inte ryms 
inom den föreslagna budgetramen konsekvenserna beskrivs i bilaga ”förslag 
driftbudget 2022”. 

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt budgetutskottets anvisningar tas ej hänsyn till volymförändringar, 
indexuppräkning och förändrade kapitalkostnader vilket innebär rationaliseringar 
för verksamheterna. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 
strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunen och dess verksamheter. 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska en budget för nästa kalenderår upprättas 
varje år. 

Inför beslutet ska styrelse/nämnd genomföra MBL § 19-information och MBL § 
11-förhandling. 

 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson, daterad 2021-08-26 
Bilaga: Förslag driftbudget 2022 kommunstyrelsen 
 

 

 

Eva Larsson 
Controller 
  

 Jan-Erik Samuelsson 
 Biträdande förvaltningschef 

 

 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommundirektör 
Ekonomienheten 



 

 
 

Budgetförslag 2022  
2022 

2022-08-26 
Diarienummer KS 2021/101 

 
  

Kommunstyrelsen 
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1 Inledning/sammanfattning 

  

 Kommunstyrelsens driftbudget för 2022 utgår från 2021 års budget med justering för 
"konsekvenser av tidigare fattade beslut". 

Den totalt driftbudgeten uppgår till 126 422 tkr och är en minskning med 120 tkr jämfört med 
2021 års budgetram. 

Det finns ett rationaliserings/sparkrav på enheterna på 1 290 tkr då ej kompensation för prisindex 
och kapitaltjänst ej finns med i föreslagen budgetram där verksamheterna ska anpassa verksamhet 
till angiven budget. Effektiviseringar pågår kontinuerligt i verksamheterna. 

Ska ytterligare anpassningar göras beskrivs konsekvenserna nedan. 

2 Budgetförslag 

2.1 Driftbudget 

Driftbudget per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 2022 2021 Förändring 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

94 800 95 250 -450 

Kommunledningskontor 31 722 31 392 330 

Summa 126 522 126 642 -120 

Ekonomiska förutsättningar 

Nettoförändringen avseende effekter av tidigare fattade beslut innehåller engångsmedel för IT-
förändring 2021(-1 300 tkr), ökad hyra efter av ombyggnad på Kulturhuset(100 tkr), driftbidrag 
bio-förening(250 tkr), drift- och underhållsmedel kommunala fastigheter (500 tkr) samt 
kommunens bidrag till Leader Framtidsbygder (330 tkr). Vilket sammanlagt blir en ramjustering på 
- 120 tkr till år 2022. 

De största ekonomiska utmaningarna för kommunstyrelsens verksamheter är inom personal, it. 
näringsliv- och kommunikation samt samhällsbyggnad. 

  

Effekter av tidigare fattade beslut Tkr 

Preliminär budgetram nettoförändring i jämförelse med 2021 (beslut 2021-06-02) -120 

Tillkommer:   Minskade intäkter turistbyrå för ställplats/gästhamn samband med nytt avtal 
camping mm 

230 

Tillkommer: Minskade intäkter IT-enhet på grund av byte PA system 400 

Summa 510 

Tillkommande förändringar: 

Konsekvenser av tidigare fattade beslut är en ökad kostnad med 510 tkr och ej minskad ram med 
120 tkr. 

Efter den preliminära ramen fastställdes har beslut tagits om nytt koncept för turistövernattningar 
vilket medför minskade intäkter för turistbyrån med 230 tkr, beslut i maj 2021. 

Minskade intäkter IT-enhet till följd av systemförändringar och samverkan Dalsland (PA- system) 
med 400 tkr. 
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2.1.1 Specifikationer 

2.1.1.1 Kommunstyrelsens förvaltning 

Förändring Belopp (tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Tillfälligt utökad ram IT under 2021 -1300  

Ökad hyra kulturhus 100 Ökad hyra i samband med renovering 

Underhållsbudget kommunens fastigheter 500 Underhållsbudget saknas 

Bidrag till bioförening 250 Driftbidrag till Saga biografförening, dnr KS 
2021/50 

SUMMA, tkr -450  

Konsekvensen av ramtilldelningen beskrivs per enhet nedan 

IT-enheten 175 tkr 

Budgeten för IT-enheten är på en relativt låg nivå för att klara uppdraget och framtida utmaningar, 
Det finns en teknisk skuld som är på väg att arbeta bort. Den föreslagna budgeten innebär dock att 
det saknas medel för helpdeskfunktion som innebär en kraftigt försämrad service och stöd till 
medarbetare inom kommunen. IT-enheten saknar även medel till ett digitalt 
ärendehanteringssystem. och kompetensutveckling.  Kommunen måste ha en väl fungerande IT-
struktur både för att klara välfärdsuppdraget samt den digitala utveckling som pågår. 

Näringsliv och kommunikation 500 tkr  

En del i att skapa en hållbar och livskraftig kommun handlar både om att ha en kvalitativ 
verksamhet och ett gott rykte med attraktionskraft.  Att arbeta med kommunikation och skapa ett 
starkt varumärke är en viktig investering för framtiden fört att attrahera nya invånare och företag. 
För att kunna fortsätta utveckla kommunikationen och dialogen med medborgare, medarbetare och 
övrigt samhälle skulle en fortsatt utökning av kommunikatörstjänst vara till stor fördel. 

Samhällsbyggnadsenheten 550 tkr 

Samhällsbyggnadsfrågorna är i fokus och är en viktig förutsättning för att utveckla Åmål och skapa 
attraktivitet genom att arbeta för en långsiktigt god boende-, arbets- och fritidsmiljö för 
kommunens invånare. Flera omfattande detaljplaner ska arbetas fram både vad gäller bostäder, 
verksamhet och industrimark. Arbetsbelastningen är redan hög och en utökning av en 
handläggartjänst är en förutsättning för att kunna "komma ikapp" vad gäller planarbetet. 

2.1.2 Kommunledningskontor 

Förändring Belopp (tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Leader Framtidsbygder 330 Budget för programperiod 2021–2027 , dnr KS 
2020/385 

SUMMA, tkr 330  

Kommunstyrelsen har beslutat att delta i Leaderområdet Framtidsbygder med Dalsland, Munkedal 
och Årjäng och det årliga anslaget uppgår till 330 tkr. 

Personalenheten 700 tkr 

Det som är avsatt i budget för friskvårdsbidrag år 2021 är 575 tkr. Utfallet beräknas till cirka 
1 300 tkr, det vill säga ett underskott med över 700 tkr. Nuvarande budget ger utrymme till ett 
friskvårdsbidrag, beräknat på nyttjandegraden på 800 kronor per år och medarbetare. 

Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget i Åmåls kommun är ca 55% av medarbetarna vilket är 
relativt högt i jämförelse med andra kommuner och är en attraktiv personalförmån. 



Anslag för "Medlemskap och föreningsbidrag inom 
KS" 2022

Budget 2021 Budget 2022
Förslag till budget 

2022 jmf med 
budget 2021

Vht 1024 Bidrag till föreningar (ansv 2103)

Dalslands Kanal och Snäcke kanal 572 000 590 000 18 000

RIA / Hela Människan 0 0 0

Kvinnojouren FRIDA                        80 000 150 000 70 000

Framtidsbygder Dalsland Årjäng (Leader/LLU) 0 330 000 330 000

Underskottsbidrag lokalhållande föreningar 120 000 120 000 0

Norra Dalslands Nämndemannaförening 8 000 8 000 0

BRIS region Mitt 27 000 27 000 0

Brottsofferjouren Vbg/Dalsland 20 000 20 000 0

Svinesunds kommittén 55 000 55 000 0

Näffs, Norra Älvsborgs förening frivilliga samhällsarbetare 3 000 3 000 0

Kommunalakdemin Väst 0 34 000 34 000

Ofördelat anslag 269 000 0 -269 000

Totalt 1 154 000 1 337 000 183 000

Vht 213 Landsbygdsstöd (ansv 2100)
Byalagen 35 000 35 000 0
Totalt 35 000 35 000 0

Vht 1371 SKL (ansv 2103)
SKR 331 000 330 000 -1 000
Totalt 331 000 330 000 -1 000

Vht 1372 Dalslands Miljö o energiförbund (ansv 2103)
Dalslands Miljö- & Energiförbund 0 0 0
Medlemsavgift Dalslandskommunerna 0 0 0
Kostnader i samband med avvecklande 0 0 0
Inköpssamverkan 0 0 0
TOTALT 0 0

Vht 1373 Fyrbodals Kommunalförbund
Fyrbodals Kommunalförbund medlemsavgift 455 000 458 800 3 800
Fyrbodals Kommunalförbund RTV-medel 466 000 458 800 -7 200
Debitering av förbundets underskott för 2017
Totalt 921 000 917 600 -3 400

TOTALSUMMA 2 441 000 2 619 600 178 600
2 771 000

330 000 151 400

2 771 000

G:\adm\KS - Ekonomienheten\Redovisning\2.Budget\Budget 2022\Medlemskap och föreningsbidrag Anslag inom KS\Medlemskap och 
föreningsbidrag Anslag inom KS 2022.xlsx
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-15 1 (1)
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr KS 2021/246 

KS § 175 Investeringsbudget 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens förslag till investeringsbudget, 
noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2022 och plan för åren 
2022 – 2025, samt tillkommande investeringsäskanden framgår av bilaga 
Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023 – 2025. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 99 
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 25 augusti 2021 
- Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023 – 2025. 

Beslutet skickas till 
Tillförordnad kommundirektör 
Budgetutskottet 
Controller 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 

Eva Larsson 2021-08-19 KS 2021/246 1 (2)
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 

  
Åmål 

0532–17019   eva.larsson@amal.se 212000–
1587 

991–2353 www.amal.se

 

 

Investeringsbudget 2022 - Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till investeringsbudget för år 
2022 som uppgår till 9 690 tkr samt investeringsplan för åren 2023–2025. 
Tillkommande investeringar ingår i summan med 2 900 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till investeringsbudget för 
år 2022 som framgår av bilaga ”Investeringsäskande 2022 samt investeringsplan 
för åren 2023 – 2025”.  

Efter budgetvecka 20 har det tillkommit investeringsbehov som framgår av  
tillägg i bilaga ”Investeringsäskande 2022 samt investeringsplan för åren 2023 – 
2025” med 2 900 tkr. 
 

Kommunstyrelsens ståndpunkt 
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2022 och plan för åren 
2022 – 2025, samt tillkommande investeringsäskanden framgår av bilaga 
Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023 – 2025” 

Dialog förs smed Åmåls ridklubb angående nytt stall, standarden på nuvarande 
stall är mycket dåligt och ej möjligt att renovera. Nettokostnaden för nytt stall 
beräknas till ca 11 – 12 mkr efter bidrag från Jordbruksverket som beräknas till 20 
– 30% av byggkostnaden.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalkostnad (avskrivning och internränta) för 2022 års investeringar beräknas 
bli cirka 1 212 tkr för år 2023. Avskrivningstiden varierar mellan tre och fyrtio år 

För tillkommande investeringar beräknas en kapitalkostnad om 277 tkr vilket 
ingår i summan ovan. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 
strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunen och dess verksamheter. 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska en budget för nästa kalenderår samt en 
plan för ekonomin upprättas varje år.  

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 

Eva Larsson 2021-08-19 KS 2021/246 2 (2)
 

 
 
Inför beslutet ska styrelse/nämnd genomföra MBL § 19-information och MBL § 
11-förhandling 

(Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 
investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Tio investeringskalkyler har 
upprättats. Uppföljning/slutredovisning ska ske året efter då investeringen 
genomförts.) 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson, daterad den 25 augusti 2021 
Bilaga: Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023 – 2025. 
 

 

 

Eva Larsson 
Controller 
  

Jan-Erik Samuelsson 
Biträdande kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Biträdande kommundirektör  
Ekonomienheten 



Bilaga_ inveseringsäskande 2022 samt investeringsplan för åren 2023 - 2025.

Investeringar KS  - förvaltning

Ansvarsenhet (text) Investeringsprojektets namn Summa Summa av 2023 Summa av 2024 Summa av 2025
IT-enheten Utbyte IT-utrustning KS-förvaltning 800

IT - gemensamt beslutsstöd 0 600 200 200
IT - nätinfrastruktur 300 300
IT - integrationsplattform 400 200 100
IT - E-tjänsteplattform 150 150
IT - RPA plattform 500 350 100 100

Kostenheten Inventarier 160 230 80 160
Kulturenheten Inventarier 30

Konstinköp offentlig miljö 200 200 200 200
Konstinköp, löskonst 50 50 50 50
Renovering av Otto Hesselbom 50

Kulturenheten/kulturhuset Inventarier 200 50 50 50
Kulturenheten/Kulturskolan Instrument 25 30 30

Undervisningsinventarier 75 80 80 30
Näringsliv och kommunikation Inventarier 50
Räddningsenheten Sexhjulig motorcykel 200

Reserv för akuta investeringar 500 500
Samhällsbyggnad/miljöenhet Naturvårdsåtgärder enl naturvårdsplan 100
Ekonomienhet E-handelssytem 150
ÅKAB förvaltade fastigheter Investering fastigheter Edsleskogs prästgård, takbyte flygelbygg 700

Investering fastigheter Örnäs camping upprustning ny minigolf 1 000
Investering fastigheter Vandrarhemmet upprustning 500
Investering fastigheter Marinan fönsterbyte 800

Totalsumma 6 790 2890 860 820

Tilläggsäskande investeringar KS-förvaltning

Summa av 2022
Ansvarsenhet (text) Investeringsprojektets namn Summa

Näringsliv- och kommunikation Extern webbsida med nytt CMS-verktyg 1 500
ÅKAB förvaltade fastigheter Investering fastigheter  Örnäsrestaurangen ventialtion 650

Investering fastigheter  ställplats sanitet 250
Investering fastigheter Edsleskogs prästgård, museibyggnad fas 500

Totalsumma 2 900



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-15 1 (1)
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr KS 2021/247 

KS § 176 Investeringskalkyl 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens förslag till investeringskalkyler, 
noterar informationen och skickar denna vidare till kommunstyrelsens 
budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram tio investeringskalkyler för 
investeringar år 2022. Kalkyler har även tagits fram för de tre investeringar som 
finns med i tilläggsäskandet som överstiger tio prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 100 
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 25 augusti 2021 
- Investeringskalkyler KS förvaltning 

Beslutet skickas till 
Tillförordnad kommundirektör 
Controller 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 

Eva Larsson 2021-08-25 KS 2021/247 1 (2)
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 

  
Åmål 

0532-17019   eva.larsson@amal.se 212000–
1587 

991–2353 www.amal.se

 

 

Investeringskalkyler 2022 - Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner följande investeringskalkyler: 

1. Örnäs Camping minigolfbana 
2. Örnäsrestaurangen ventilation 
3. Vandrarhem 
4. Edsleskogs prästgård takbyte museibyggnad 
5. Edsleskogs prästgård fasad flygelbyggnad 
6. Marinan fönsterbyte 
7. Extern webbsida 
8. Reserv för akuta investeringar räddningstjänst 
9. Utbyte IT-utrustning KS förvaltning 
10. RPA plattform 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram tio investeringskalkyler för 
investeringar år 2022. Kalkyler har även tagits fram för de tre investeringar som 
finns med i tilläggsäskandet som överstiger tio prisbasbelopp. 

Kommunstyrelsens ståndpunkt 
Av investeringskalkylen ska, förutom investeringsutgiften, även framgå vilka 
ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten 
(driftbudgeten) och motivering/behov av investeringen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Av investeringskalkylerna framgår vilka ekonomiska konsekvenser 
investeringarna får i den löpande driftbudgeten mellan åren 2023–2025. 

Måluppfyllelse 
Enligt kommunens investeringspolicy ska varje investeringsprojekt som syftar till 
ett bättre resursutnyttjande och vars budgeterade totalutgift överstiger tio 
prisbasbelopp en beräkning/kalkyl (investeringskalkyl) tas fram vilken ska 
redovisas till respektive styrelse/nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 2021-08-25 
Bilaga: investeringskalkyler KS förvaltning 

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 

Eva Larsson 2021-08-25 KS 2021/247 2 (2)
 

 
 
 

 

 

Eva Larsson 
Controller 
  

 Jan-Erik Samuelsson 
 Biträdande kommunchef 

 

 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommundirektör 
Ekonomienheten 



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-24

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 1 000 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 1 000

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 40 40 40 120
Internränta 12 12 11 35
Summa kapitalkostnad 52 52 51 155
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 52 52 51 155

Avskrivningstid 25
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2113 230

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

1143 Fritidsanläggningar

2023

Örnäs Camping utbyte av minigolfbana

Befintlig minigolfbana är rötangripen och omodern. Kapitalkostnaderna 
kommer att finansieras via arrendeavgiften

2022

För att göra anläggningen mer attraktiv krävs en minigolfbana som svarar 
svarar upp till dagens krav på golfspel

Specifikation



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-24

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:  

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 650 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 650

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 26 26 26 78
Internränta 8 8 7 23
Summa kapitalkostnad 34 34 33 101
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 34 34 33 101

Avskrivningstid 25
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2113 7011

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

1153 Övriga fastigheter

2023

Örnäsrestaurangen ventilation

Ventilationen är utdömd av miljö- och hälsoskäl. OVK besiktning är 
underkänd. Kapitalkostnaderna kommer att finansieras via arrendeavgiften

2022

Specifikation



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-24

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 500 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 500

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 33 33 33 100
Internränta 6 6 5 17
Summa kapitalkostnad 39 39 39 117
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 39 39 39 117

Avskrivningstid 15
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2113 7011

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

1153 Övriga fastigheter

2023

Vandrarhemmet upprustning

Fasta inventarier till vandrarhemmet samt material till ytskikt för 
upprustning av fastigheten. Arbetet avses utföras av arrendator. 
Kapitalkostnaderna kommer att finansieras via arrendeavgiften

2022

Komponentindelas, inre skikt och vitvaror

Specifikation



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-24

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 700 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 700

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 23 23 23 70
Internränta 9 8 8 25
Summa kapitalkostnad 32 32 31 95
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 32 32 31 95

Avskrivningstid 30
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2113 7011

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

1153 Övriga fastigheter

2023

 Edsleskogs prästgård, takbyte museibyggnaden

Yttertaket är i behov av renovering.

2022

Specifikation



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-24

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 500 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 500

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 13 13 13 38
Internränta 6 6 6 18
Summa kapitalkostnad 19 19 18 56
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 19 19 18 56

Avskrivningstid 40
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2113

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

1153 Övriga fastigheter

2023

Edsleskogs Prästgård fasad flygelbyggnad

Renovering av träfasad på grund av eftersatt underhåll

2022

Specifikation



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-24

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 800 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 800

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 20 20 20 60
Internränta 10 10 9 29
Summa kapitalkostnad 30 30 29 89
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 30 30 29 89

Avskrivningstid 40
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2113 7011

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

1153 Övriga fastigheter

2023

Fönsterbyte Marinan

Byte till energisnålare fönster

2022

Specifikation



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-24

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 1 500 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 1 500

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 188 188 188 563
Internränta 18 15 13 46
Summa kapitalkostnad 205 203 200 608
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) -15 -15 -15 -45

Övriga driftskostnader, tex licenser 0 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 190 188 185 563

Avskrivningstid 8
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter: Investeringen kräver upphandling av konsult. Inom projektet så krävs en
 projektledare. Upphandlingen anser 4 webbsidor på samma system. 

Förutom amal.se är det även ÅKAB, SÅAB och Karlbergsgymnasiets sidor. 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2108 016

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

122 Inventarie

2023

Extern webbsida med nytt CMS-verktyg

Åmåls kommun nyttjar idag ett föråldrat och och utdaterat CMS-verktyg, dvs plattformen 
som kommunens webbsida ligger på. För att säkerställa kommunens information och att 
informationen och hanteringen förs med största säkerhet så krävs en uppdatering till ett nytt 
system. I samband med systemuppdateringen görs även utseendet på webbsidan om för 
göra informationen mer lättillgänglig och sökbar för besökaren. 

2022

Specifikation, konsultkostnad



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-25

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 500 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 500

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 100 100 100 300
Internränta 6 4 3 13
Summa kapitalkostnad 106 104 103 313
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 106 104 103 313

Avskrivningstid 5
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2106 2812

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

122 Inventarie

Reserv för investeringar räddningstjänsten

Finns ett behov av att snabbt kunna ersätta skadat materiel som utsatts för 
extrema situationer eller av annan anledning snabbt måste ersättas.

2022

Specifikation



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-25

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 800 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 800

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 267 267 267 800
Internränta 8 5 2 15
Summa kapitalkostnad 275 272 268 815
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 275 272 268 815

Avskrivningstid 3
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2104 016

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

122 Inventarie

2023

Utbyte IT-utrustning Ks förvaltning

Utbyte av äldre datorer enligt plan från IT-enheten. Det ökade 
investeringsbehovet för detta år följer av en över tiden ackumulerad 
teknikskuld. Genom att tillrättalägga detta skapar man också en nivå på 
datorbeståndet som möjliggör en bättre ingång i eventuell framida leasing.
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Specifikation



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-08-25

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 500 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 500

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 100 100 100 300
Internränta 6 4 3 13
Summa kapitalkostnad 106 104 103 313
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 150 150 150 450
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 256 254 253 763

Avskrivningstid 5
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
2104 016

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

122 Inventarie

RPA plattform

Kommunen har idag låg förmåga att automatisera repetitiva moment i gamla 
verksamhetssystem vilket gör att vi över tid blir långsammare och långsammare i 
utförande. Investeringen År 0 bygger på ett införandeprojekt estimerat till 200 
TKr samt en initiallicens om 300 Tkr. Investering i en RPA-plattform medför 
dessutom sannolikt en årligt återkommande licens om 100-150TKr. En RPA-
plattform ska leda till kostnadsbesparingar för kommunen som helhet (t ex 
besparingar i utbetalning av ekonomiskt bistånd). Dessa kostnadseffekter räknas 
inte hem av endast kommunstyrelseförvaltningen utan på kommunen som helhet.  
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Specifikation



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-15 1 (1)
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr KS 2021/248 

KS § 177 Verksamhetsplan 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens förslag till verksamhetsplan, 
noterar denna och skickar den till kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för år 
2022. Syftet med verksamhetsplanen är att styra och följa upp verksamhet och 
ekonomi. Verksamhetsplanen innehåller information om nämnd och förvaltning, 
beskriver verksamheternas grunduppdrag och kommunstyrelsens inriktningsmål 
och nyckeltal, samt drift- och investeringsbudget för föregående, innevarande och 
kommande år. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 101 
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 25 augusti 2021 
- Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2022. 

Beslutet skickas till 
Tillförordnad kommundirektör 
Kommunrevisionen beslut samt bilaga/handling 
Controller 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 

Eva Larsson 2021-08-25 KS 2021/248 1 (2)
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 

  
Åmål 

0532–17019   eva.larsson@amal.se 212000–
1587 

991–2353 www.amal.se

 

 

Verksamhetsplan 2022 - Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för år 
2022. Syftet med verksamhetsplanen är att styra och följa upp verksamhet och 
ekonomi. Verksamhetsplanen innehåller information om nämnd och förvaltning, 
beskriver verksamheternas grunduppdrag och kommunstyrelsens inriktningsmål 
och nyckeltal, samt drift- och investeringsbudget för föregående, innevarande och 
kommande år. 

Kommunstyrelsens ståndpunkt 
Förslag till verksamhetsplan för år 2022 har sin utgångspunkt i kommunens 
övergripande mål som kommunfullmäktige tagit beslut om.  

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 
strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunen och dess verksamheter. 

Enlig kommunallagen (2017:725, 11 kap § 6) ska budget även innehålla en plan 
för verksamheten. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson, daterad 2021-08-25 
Bilaga: Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2022. 
 

 

 

Eva Larsson 
Controller 
  

 Jan-Erik Samuelsson 
 Biträdande kommundirektör 

 

 

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 
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Beslutet skickas till 

Kommundirektör 
Kommunrevisionen beslut samt bilaga/handling 
Ekonomienheten 



 

 
 

Verksamhetsplan 
2022 

2021-08-25 
Diarienummer KS 2021/248 

 
  

Kommunstyrelsen 
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Inledning 
Verksamhetsplan finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. Den utgår från strategiska 
utvecklingsmål, siktar mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. I visionsstyrningsmodellen ska de globala 
målen i Agenda 2030 inarbetas i kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Styrelsen och nämndernas planering baseras på kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplan. I dessa 
anvisningar bedöms att det finns ett högst prioriterat utvecklingsområde, Fler i arbete, och tre ytterligare 
utvecklingsområden, Fullföljda studier, Förbättrad hälsa och ökat välbefinnande samt Minskad klimatpåverkan 
och ökad ekologisk hållbarhet. 

Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens och nämndernas inriktningsmål och nyckeltal. Planen 
innehåller även uppgifter om budget för nästkommande år, innevarande år och föregående år. 

Information om styrelsen/nämnden 
Ordinarie Parti Ersättare Parti 

Michael Karlsson S Christer Örtegren S 

Ewa Arvidsson S Sofia Karlsson S 

Olof Eriksson S Barbro Axelsson S 

Jerry Saxin S Hassan Dalo S 

Peter Olsson V Michael Henriksson S 

Lotta Robertsson-Harén MP Niklas Karlsson S 

Michael Karlsson M Christer Törnell KD 

Ulla Berne M Peter Stenberg L 

Lars-Olof Ottosson C Kjell Kaså C 

Anders Bäckström C Johan Paulsson M 

Ove Kaye SD Susanne Carlsson SD 

Information om förvaltningen 
Kommunstyrelsen är organiserad i kommunledningskontoret (KLK) och kommunstyrelseförvaltningen (KSF). 
Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunledningskontoret leds av kommunchefen. Ansvaret att leda kommunstyrelseförvaltningen och 
samordna vissa frågor för kommunledningskontoret har delegerats från kommundirektör till biträdande 
kommundirektör. 
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Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och bolagsverksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder arbetet med att samordna utformningen av 
övergripande mål och riktlinjer för styrningen av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska leda 
kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för en gemensam personalpolitik. 
Kommunstyrelsen ansvarar också för näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor, räddningstjänst, en 
effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig planering, exploateringsverksamhet, upprättande av 
detaljplaner och planprogram enligt plan- och bygglagen samt ansvarar för infrastruktur- och trafikfrågor. 
Till detta kommer även ansvaret för den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kulturverksamheterna: bibliotek, kulturskola, allmän kultur samt stöd till det 
lokala kulturlivet. 

Ett ytterligare ansvarsområde är kostenheten som producerar mat till kommunens förskolor, grund- och 
gymnasieskolor samt äldreomsorg. 
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Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna, styra och stödja de övriga nämnderna så att hela kommunen 
bedrivs effektivt och ändamålsenligt. 

Beskrivning av grunduppdrag 
Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga 
föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, 
inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen. 

Grunduppdraget ska svara på följande frågor: 

• För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten? 
• Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa? 
• Vad ska verksamheten utföra? 
• Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med? 

Verksamheterna beskriver sina grunduppdrag i syfta att skapa samsyn och förståelse för uppdraget. Detta 
sker genom dialog inom verksamheten, inom förvaltningen och med uppdragsgivaren. Beskrivningen kan 
kommuniceras både intern och externt. 

Framtid och omvärldsanalys 

Utgångspunkten för en omvärldsanalys är att Åmåls kommun ska vara en hållbar kommun och där våra 
invånare ska kunna leva, bo och utvecklas. De globala trenderna påverkar oss med exempelvis demografiska 
förändringar där befolkningen i Åmål kommer bestå av större andel äldre men allt färre i arbetsför ålder som 
ska försörja fler. 

Fler i Åmål måste kunna försörja sig genom studier, anställning eller företagande. Hela kommunen behöver 
gemensamt arbeta för att skapa ett tryggt, sammanhållet samhälle och en positiv bild av Åmål. En stärkt 
integration och minskat utanförskap är avgörande för utvecklingen. Invånare som kan försörja sig och känner 
makt att forma sina egna liv bidrar till en välmående kommun. 

Det viktigaste utvecklingsområdet för Åmåls kommun handlar därför om fler i arbete och egen försörjning 
och därmed ett minskat utanförskap och förbättrad hälsa för invånare i Åmåls kommun. 

För att klara de utmaningar vi ser inom nya välfärdstjänster och i vårt uppdrag som kommun krävs det att vi 
vågar tänka nytt, testa, utmana och uppmuntra till nya arbetssätt. Digitalisering är verksamhetsutveckling 
med teknik som stöd som ska utvecklas då vi ser över framtida välfärdstjänster och arbetssätt. 

Kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsekontoret ska skapa förutsättningar för nämnder och 
förvaltningar att klara det framtida välfärdsuppdraget samt utveckla den egna produktionen och tjänsterna 
för att skapa en hållbar och attraktiv kommun. 

En viktig och prioriterad fråga är ett näringsliv som utvecklas i Åmål och som är ett villkor för att klara det 
kommunala välfärdsuppdraget framöver. Åmåls kommun ska upplevas som en drivande kommun med 
tillväxt i fokus. Strategisk planering för verksamhetsmark i översiktsplans arbetet med smidiga och effektiva 
bygglovsprocesser och reserv av byggklar mark ska vara en självklarhet. Attraktiva boenden och livsmiljöer 
är även en förutsättning för en hållbar kommun där invånare samt näringsliv kan utvecklas. 

Erfarenheterna från åren 2020–2021 är att det är viktigt att ställa om till nya förutsättningar och kommunen 
har haft en bra förmåga att ställa om under corona och den erfarenheten ska vi ta med oss i det fortsatta 
arbetet. För det kommer ställa stora krav på flexibel organisation som snabbt kan ställa om. 
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Planera ekonomi, mål och kvalitet 
Visionsstyrningsmodellen i Åmåls kommun beskriver principerna om styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll för ekonomin, måluppfyllelse och kvalitetsarbete. 

 

Arbetssättet för planering och uppföljning innebär kontinuerlig dialog mellan både politik och förvaltning och 
mellan ledning och medarbetare i verksamheten på respektive organisatorisk nivå. Dessa dialoger syftar till 
att följa upp verksamhetsplanen och främja verksamhetsutveckling. Genom systematiska och strukturerade 
samtal om mål och resultat samt genom kvalitetssäkring av grunduppdraget identifieras utvecklingsbehov. 

Ekonomi 
I nedanstående tabell redovisas kommunstyrelsens/nämndens budgetförslag inför kommande år, bokslut 
och avvikelse mot budget för föregående år samt budget och beräknad avvikelse för innevarande år. 

Eventuella avvikelser redovisas som överskott om nettokostnader är lägre än budget och underskott om 
nettokostnader är högre än budget. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftsbudget 
  2020 2021 2022 

 Bokslut Avvikelse 
budget 

Budget Avvikelse 
budget enligt 

prognos 

Budget 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

96 662 -7 296 95 250 -5 700 94 800 

Kommunledningskontoret 29 797 1 209 31 392 0 31 722 

Summa, tkr 126 459 -6 087 126 642 -5 700 126 522 
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Investeringsbudget 
  2020 2021 2022 

 Bokslut Avvikelse 
budget 

Budget Avvikelse 
budget enligt 

prognos 

Budget 

Kommunstyrelsen 0 200 200 0 0 

Kansli- och 
utredningsenheten 

0 95 500 0 0 

IT-enhet 7 111 1 407 2 060 0 2 150 

Räddningsenhet 0 0 5 500 -500 700 

Personalenhet 59 2 234 2 234 0 0 

Näringsliv- och 
kommunikation 

469 -4 0 0 1 550 

Samhällsbyggnadsenhet 0 50 100 0 100 

Kulturenhet 198 1 137 801 0 630 

Kostenhet 127 -2 100 0 160 

ÅKAB förvaltade 
fastigheter 

0 700 400 0 4 400 

Summa, tkr 7 964 5 817 11 895 -500 9 690 

Investering räddningsenheten avseende släckbil visar en avvikelse om - 500 tkr vilket redovisas i 
delårsrapport per 2021-08-31. 

I kolumnen budget 2022 framgår kommunstyrelsens investeringsäskande inklusive tillägg. 

Mål 
Visionen för Åmåls kommun, Sveriges mest gästvänliga stad, antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 
2012. Grundtankarna kring visionen är att den ska fungera som en gemensam framtidsbild, engagera och 
inspirera till utveckling av Åmåls kommun och ge en tydlig färdriktning och skapa förutsättningar för att 
Åmåls kommun blir en plats för det goda livet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att visionen ska brytas ner i strategiska utvecklingsområden och strategiska 
mål. Fyra strategiska utvecklingsområden har identifierats som viktiga för att nå visionen. Till dessa 
utvecklingsområden har kommunfullmäktige kopplat strategiska mål, vilka ska vara vägledande vid 
fastställande av inriktningsmål, förvaltningarnas plan för genomförande samt verksamheternas aktiviteter 
och nyckeltal. 

Strategiska 
utvecklingsområden 

Strategiska mål 

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

Livslång trygghet I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

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

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

Nedan redovisas kommunstyrelsens/nämndens inriktningsmål och nyckeltal för nästkommande år. 
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Beskrivning av nyckeltal 
 

Nyckeltal som hämtats från Kolada (databas för kommuner och regioner) tydliggörs genom följande ikon: 

 

Vissa nyckeltal som styrelsen/nämnden planerar att följa kopplas både till inriktningsmål och till något av de 
globala målen i Agenda 2030, vilket tydliggörs under respektive nyckeltal ovan. Dessa nyckeltal jämförs både 
mot riket och med liknande kommuner utifrån socioekonomi som bygger på ohälsotal, utrikes födda, 
utbildningsnivå, förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respektive äldre i befolkningen. 

 

 

 

 

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

Inriktningsmål Nyckeltal 

Ge förutsättningar för och erbjuda ett brett 
bildningsutbud i Åmåls kommun. 

Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och unga, 
antal/1000 inv. 0–20 år 

 
 

 
Periodicitet 
År 
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I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål Nyckeltal 

Öka invånarnas trygghet, tillit, delaktighet och jämlikhet i 
levnadsförhållanden. 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på 
plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 

 
Globala mål 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 
Periodicitet 
År 

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, 
andel (%) 

 
Globala mål 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 
Periodicitet 
År 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel 
(%) 

 
Globala mål 

 10. Minskad ojämlikhet 

 
Periodicitet 
År 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 

 
Globala mål 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 
Periodicitet 
År 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel 
(%) 

 
Globala mål 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

 
Periodicitet 
År 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 

 
Globala mål 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 
Periodicitet 
År 

Förstagångsväljare som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, andel (%) 

 
Globala mål 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 
Periodicitet 
År 

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

 

Ge bättre möjligheter för medborgare och företag att 
kunna verka och utvecklas för att skapa tillväxt och ett 
hållbart samhälle. 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

 
Globala mål 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 
Periodicitet 
År 

 

 

 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på 
värmeverk inom det geografiska området, andel (%) 

 
Globala mål 

 7. Hållbar energi 

 
Periodicitet 
År 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. 

 
Globala mål 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

 
Periodicitet 
År 

Demografisk försörjningskvot 

 
Globala mål 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 
Periodicitet 
År 

 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 

 
Globala mål 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 
Periodicitet 
År 

 

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

Bidra till attraktiva och hållbara värden i kultur, 
stadsmiljö samt natur- och vattenmiljöer. 

Skyddad natur totalt, andel (%) 

 
Globala mål 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 
Periodicitet 
År 

Kvalitet 
Att tillvarata medarbetares kompetens, motivation och förståelse för uppdraget samt skapa ett 
handlingsutrymme i mötet med kommuninvånarna är avgörande för att verksamheten ska bedrivas effektivt 
och säkert och för att skapa god kvalitet i kommunens tjänster. Medarbetarnas erfarenheter samt 
målgruppens (brukarnas) åsikter och synpunkter ger värdefull information i arbetet med att kvalitetssäkra 
och vidareutveckla verksamhetens grunduppdrag. Dessa erfarenheter, åsikter och synpunkter fångas genom 
kontinuerliga dialoger. 

Med kvalitet menas att verksamheten arbetar med effektiva och ändamålsenliga processer, uppfyller sina mål 
och de krav i form av lagstiftning, föreskrifter och annan styrning som gäller för verksamheten. För att uppnå 
kvalitet i den service och de tjänster som verksamheten levererar behövs en kontinuerlig utveckling och 
förbättring av verksamheten. 

Som utgångspunkt för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete kan verksamheterna identifiera och 
fastställa vilka processer som är nödvändiga för att uppfylla verksamhetens mål och krav. En process kan 
beskrivas som en återkommande serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. 
För att ta fram och beskriva processer behöver verksamheten tydliggöra vem som äger och ansvarar för 
dessa samt identifiera vilka aktiviteter som ingår och i vilken ordning de ska genomföras. När ett bestämt 
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras behövs kan detta beskrivas i form av en rutin. 

Verksamheterna identifierar eventuella förbättringsområden och prioriterar den eller de processer som är 
viktigast eller har störst kvalitets- eller effektivitetsproblem. Genom att synliggöra processer, fastställa 
rutiner och arbeta med avvikelser och brister kan medarbetarna vara delaktiga och bidra till en lärande 
organisation. Med stöd av beskrivningen av grunduppdraget kan verksamheterna informera om och 
kommunicera tjänsternas innehåll. På detta sätt skapas förutsättningar för att målgruppens förväntning 
överensstämmer med de tjänster som verksamheten levererar. 

Många processer går över verksamhetsgränserna och behöver därför en hög grad av samordning och 
samverkan. Detta beskrivs i grunduppdraget med stöd av frågorna - vem eller vilka aktörer ska verksamheten 
samverka med? I de fall kvalitet i tjänsterna uppnås genom en hög grad av samverkan med aktörer utanför 
den egna verksamheten behöver ett gemensamt arbete ske, där verksamheterna tillsammans utgå från och 
arbeta med frågan ”vilket problem ska vi lösa?”. 
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Dnr KS 2021/249 

KS § 178 Avgifter 2022 inom 
kommunstyrelsens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för år 2022 inom 
kommunstyrelseförvaltningen avseende kostenhet, kulturenhet och 
räddningstjänst. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avgifter för 2022 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 
räddningsenheten. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 102 
- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 23 augusti 2021 
- Förslag avgifter från kostenhet, kulturenhet och räddningstjänst 

Beslutet skickas till 
Kostenhet 
Kulturenhet 
Räddningstjänst 
Controller 
__________ 
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Avgifter 2022 inom kommunstyrelsens 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för år 2022 inom 
kommunstyrelseförvaltningen avseende kostenhet, kulturenhet och rättningstjänst 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avgifter för 2022 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 
räddningsenheten. 

 

Kommunstyrelsens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att avgifterna antas enligt förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna innebär en marginell justering i 2022 års budget. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer även med rutin kring kommunens beslut om avgifter 
och taxor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson , daterad 2021-08-23. 
Bilaga: Förslag avgifter från kostenhet, kulturenhet och räddningstjänst 
 
 

Eva Larsson 
Controller 
  

 Jan-Erik Samuelsson 
 Biträdande kommundirektör 

Beslutet skickas till 

Kostenhet 
Kulturenhet 
Räddningstjänst 
Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen - Kostenhet 
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Förslag avgifter - Kost 2022 
 

1: Avgifter för biståndsbedömda insatser för brukare på särskilt boende/   

     korttidsboende och matdistribution  (momsbefriad) 

 2021 2022 

Helabonnemang (frukost, lunch, middag, mellanmål)  4350:-/månad 4480:-/månad 

Sondnäring/sondmatning som fullnutrition 1550:-/månad 1600:-/månad 

Frukost 36:00 37:00 

Lunch 68:00 70.00 

Efterrätt 11:00 11:00 

Middag 48:00 50:00 

Kaffe & kaka 18:00 18:00 

Korttidsboende - Helabonnemang (avd D Ekbacken) 180:00 185:00 

Matdistribution  inkl utkörningsavgift 74:00 exkl dryck 76:00 exkl dryck 

 

 

2. Prissättning för övriga gäster vid äldreomsorgen (inkl moms) 

 2021 
inkl moms 12% 

2022 
inkl moms 12% 

Frukost 40:00 41:00 

Lunch   76:00 78:00 

Middag 54:00 56:00 

Efterrätt 11:00 11:00 

Matlåda lunch  72:00 74:00 

Lunch Omsorgen Dagcentral 74:00 78:00 

 

 

3. Prissättning för anställda/övriga gäster vid skola/barnomsorg 

 2021 
inkl moms 12% 

2022 
inkl moms 12% 

Lunch - Anställda vid skola och barnomsorg  56:00 58:00 

Lunch – Externa gäster 76:00 78:00 

 

 



  
  

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
 
  

 
  

      

 

FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2022 Kulturenheten 

 

BIBLIOTEKET  

 

Avgifter för personer från 18 år: 

 2021 Förslag 2022 

Fjärrlån per bok 10 kr 10 kr 

Förseningsavgift per bok och påbörjad vecka 5 kr 5 kr 

Maxbelopp per återlämningsdag 50 kr 50 kr 

Förkommen vuxenbok 300 kr 300 kr 

Förkommen barnbok 150 kr 150 kr 

Förkommen tidskrift Inköpspris Inköpspris 

Förkommen film 600 kr 600 kr 

 

KULTURSKOLAN 

Terminsavgifter 

 2021 Förslag 2022 

Instrument- eller sångkurs 1 0 kr 0 kr 

Instrumentkurs 2 (om man vill spela fler instrument) 400 kr 400 kr 

Instrumentkurs vuxen 1000 kr 1 000 kr 

Instrumenthyra 1:a och 2:a året 0 kr 0 kr 

Instrumenthyra fr.o.m. 3:e året 400 kr 400 kr 

Instrumenthyra vuxen 400 kr 400 kr 

Ensemblespel, rockband, kör, instrumentkarusellen, 

musikproduktion 

0 kr 0 kr 

Gatukonst, konst, slöjd, foto, dans 0 kr 0 kr 
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Kommunstyrelsen - Kostenhet 
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Förslag avgifter räddningstjänst - 2022 
Samtliga priser är exklusive moms 

 

 

Utbildningar   2021   2022 

 

Brandombud i verksamheter 1 137 kr/timma 1 137 kr/timma 

Hjärt- och lungräddning (HLR)   417 kr/person    417 kr/person 

Grundläggande brandkunskap   417 kr/person   417 kr/person 

 

Hyra av material  

 

  2021   2022 

Handbrandsläckare      85 kr/dygn        85 kr/dygn 

Slang (25 meter)      74 kr/dygn        74 kr/dygn 

Dränkbar pump    408 kr/dygn      408 kr/dygn 

 

 

 

Avgifter för automatiska brandlarm, indexregleras enligt gällande avtal 

  

  2021 
 

 

  2022 

Anslutningsavgift  3 151 kr 3 245 kr 

Årlig abonnemangsavgift 2 531 kr 2 607 kr 

Avgift felaktiga larm vid utryckning       7 130 kr 7 344 kr 

Avgift för utryckning vid fellarm (fel på  

Automatlarmsanläggningen 2 139 kr 

 

2 203 kr 

 

Hyra av annat material och utbildningar än de ovanstående nämnda offereras vid förfrågan 

 

 

Tillsyn och tillstånd 

 

Avgifter vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om brandfarlig och 

explosiv vara, LBE samt utfärdande av tillståndsbevis gällande hantering av brandfarlig och 

explosiv vara. 

   2021 
 

  2022 

 

Handläggningskostnad för tillsynspersonal 1 338 kr/timma 1 338 kr7timma 
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Dnr KS 2021/151 

KS § 163 Taxa för arrenden 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reviderade 
taxor för arrenden enligt bilaga, med följande förändringar: taxan för alla 
jaktarrenden ändras till 80 kr/hektar och taxan för arrende av åkermark ändras till 
1500 kr/hektar. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att inför varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppet för arrenden med den procentsats för PKV (prisindex för 
kommunal verksamhet) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret med år 2022 som grund. 

Delegeringen ska införas i kommunstyrelsens nämndreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram bifogat förslag till nya arrendetaxor att 
tillämpas från och med 1 januari 2022. 

Nuvarande taxor avviker i hög grad från de taxor Åmåls grannkommuner 
tillämpar och i flera fall från riksgenomsnittet. Prissättningen är i vissa fall otydlig 
och även omotiverat höga. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 90 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 25 augusti 2021 
- Bilaga Taxor för arrenden 2022 

Yrkande 
Ove Kaye (SD) yrkar på att taxan för alla jaktarrenden ändras till 80 kr/hektar.  

Anders Bäckström (C) yrkar på att taxan för arrende av åkermark ändras till 1500 
kr/hektar. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två ändringsyrkanden, 
dels från Ove Kaye (SD), dels från Anders Bäckström (C). Ordföranden frågar 
om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget, med de två föreslagna 
ändringsyrkandena och finner att det är kommunstyrelsens mening. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Tf kommundirektör 
Controller 
__________ 



  
 2021-09-20 

 
 

 
 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
 
  

 
  

      

 

Taxor för arrenden 2022 
Gäller från och med 1 januari 2022. 
 

Kommunstyrelsen justerar avgiftsbeloppet för arrenden med den procentsats för PKV (prisindex för 
kommunal verksamhet) som är publicerad på SKR.s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret 
med år 2022 som grund. 

 

 
Mark Ändamål Pris kr/år Grundavg Lägsta 

avg 
Villkor  

Jordbruksmark Åker 1500 kr/ha moms 
tillkommer

Jordbruksmark Bete 550 kr/ha moms 
tillkommer

Jakt All jakt 80 kr/ha 300 kr 
Jakt Endast småvilt 25 kr/ha 300 kr 
Mark utan 
byggn 

Ideell förening 1 kr/kvm 500 kr 

Industri/handel Tillv./försäljn. etc 3-10 
kr/kvm

2500 kr skyltläge 10 kr 
och nedåt

Teknikbyggen Mast, transform. etc 10 kr/kvm 500 kr 
Mindre 
markytor 

Ex utökad tomt, 
odlingslott etc

5 kr/kvm 500 kr 

Tomt Fritidshus  5 kr/kvm ej sjönära 
Tomt Fritidshus  10 kr/kvm sjönära 
Tomt Fritidshus  15 kr/kv öar 
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Taxor för arrenden 

Förslag till beslut 
1.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reviderade 
taxor för arrenden enligt bilaga. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inför varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppet för arrenden med den procentsats för PKV (prisindex för 
kommunal verksamhet) som är publicerad på SKR.s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret med år 2022 som grund. 

Delegeringen ska införas i kommunstyrelsens nämndreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram bifogat förslag till nya arrendetaxor att 
tillämpas från och med 1 januari 2022. 

Nuvarande taxor avviker i hög grad från de taxor Åmåls grannkommuner 
tillämpar och i flera fall från riksgenomsnittet. Prissättningen är i vissa fall otydlig 
och även omotiverat höga. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
För att anpassa Åmåls kommuns arrendetaxor till närliggande kommuner och 
riksgenomsnitt, samt inte minst att ha en tydlig prissättning föreslår 
samhällsbyggnadsenheten att nya taxor införes i enlighet med bilaga att tillämpas 
från 1 januari 2022. 

Fördelarna med att använda indexjustering av avgifter är att det innebär dels en 
minskad administration, dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen 
av de kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Då nya taxor endast kan tillämpas på nytecknade avtal och i samband med 
omförhandling av befintliga avtal uppstår inga ekonomiska konsekvenser i närtid. 
På längre sikt ökar intäkterna. 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
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Nedan redovisas förändringen mot nuvarande pris. 

Mark Ändamål Pris 
kr/år 

nuv 
pris 

Jordbruksmark Åker 1800 kr 
/ha 

1500 
kr/ha 

Jordbruksmark Bete 550 kr 
/ha 

550 
kr/ha 

Jakt All jakt 50 kr/ha 30-50 
kr/ha 

Jakt Endast småvilt 25 kr/ha 30-50 
kr/ha 

Mark utan byggn Ideell förening 1 
kr/kvm 

1,50 
kr/kvm 

Industri/handel Tillv./försäljn. etc 3-10 
kr/kvm 

20 
kr/kvm 

Teknikbyggen Mast, transform. etc 10 
kr/kvm 

10 
kr/kvm 

Mindre markytor Ex utökad tomt, odlingslott etc 5 
kr/kvm 

1 
kr/kvm 

Tomt Fritidshus  5 
kr/kvm 

3 
kr/kvm 

Tomt Fritidshus  10 
kr/kvm 

5 
kr/kvm 

Tomt Fritidshus  15 kr/kv 8 
kr/kvm 

 

Måluppfyllelse 
Beslutet kan överensstämma med de strategiska målen ”Åmål ska aktivt bidra till 
ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda 
förutsättningar och stimulera kreativa idéer” samt ”I Åmål ska alla kunna leva 
under trygga och goda förhållanden”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 25 augusti 2021 
- Bilaga Taxor för arrenden 2022 
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Björn Wennerström 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Tf kommundirektör 
Controller 
Kommunsekreterare 
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Dnr BUN 2021/47 

BUN § 157 Driftbudget 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 
driftbudget, noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetförslaget 2022 har tagit hänsyn till förändrade volymer, ökade kostnader 
och minskade intäkter. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag BUNAU § 80 den 16 september 2021 
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 16 sep 2021 
- Bilaga: Driftbudget 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens budgetutskott 
Ekonomienheten 
__________ 
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Förslag till driftbudget 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2022, 
uppgående till 287 850 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar budgetutskottets 
preliminära budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram förslag för år 2022 i enlighet med 
budgetutskottets preliminära ram. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt 
Den föreslagna budgeten för 2022 har tagit hänsyn till förändrade volymer, ökade 
kostnader och minskade intäkter inom respektive verksamhet.  

Förändringarna med tillhörande konsekvensbeskrivningar beskrivs i bilaga: 
”Förslag till driftbudget barn- och utbildningsnämnden”. 

Ekonomiska konsekvenser 
Budgetförslaget 2022 har tagit hänsyn till förändrade volymer, ökade kostnader 
och minskade intäkter. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 
strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunen och dess verksamheter. 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska en budget för nästa kalenderår upprättas 
varje år. 

Inför beslutet ska styrelse/nämnd genomföra MBL § 19-information och MBL § 
11-förhandling. 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Beslutsunderlag 
- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 29 september 2021 
- Bilaga: Driftbudget 2022 
 
 

 

 

 

Ingela Sörqvist 
Controller 
  

Catrin Eriksson 
Skolchef/förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens budgetutskott 
Ekonomienheten 
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1 Inledning/sammanfattning 
  

  

Budget 2022 har sin utgångspunkt i 2021 års verksamhetsnivå med hänsyn tagen till kända 
volymförändringar, indexförändringar, effekter av tidigare fattade beslut samt verksamheternas 
behov. Barn- och utbildningsförvaltningen har även tittat på de volymer intäkter som kommer att 
minska/tas bort under 2022. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har använt sig av volymförändringar enligt den prognos 
Statisicon har gjort över Åmåls kommun samt även stämt av med egna gjorda prognoser. 

Hänsyn har inte tagits till ökade hyreskostnader för Rösparksskolans idrottshall som kommer att 
stå färdig under 2021, på grund av att hyreskostnaden inte är framräknad och Barn- och 
utbildningsnämnden förutsätter att den ökade hyran täcks av en ökad ramtilldelning. 

Omvärldsspaning: 

Verksamhet	förskola 

SOU 2020:67 Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska, införs troligen 2023 och 
medför i så fall att 

- kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i 
förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men 
som har rätt till allmän förskola. 

- det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av 
förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär att kommunerna, 
utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år. 

- förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget innebär att 
skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller 5 år. 

Verksamhet	grundskola 

- samtliga kursplaner har reviderats och börjar gälla from 1 juli 2022. Vissa ämnen (matematik och 
idrott- och hälsa) har redan nu en utökad timplan och förslag föreligger om att utöka timplanen i 
fler ämnen. 

Verksamhet	gymnasium 

- ämnesplaner i moderna språk, matematik och engelska och i vissa yrkesämnen ändras och gäller 
from juli 2021. Elever ska dock få slutföra kurser de påbörjat enligt nu gällande ämnesplaner. 

- ändringar i yrkesprogrammens struktur har påbörjats. 

Digitalisering 

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, barn- och 
utbildningsnämnden beslutade den 14 maj 2019 om en plan för digitalisering för samtliga 
verksamheter. 

Digitaliseringen i skolan påverkar ledning, personal och barn/elever. När en verksamhet ska 
planera och genomföra insatser kring digitalisering och digitala verktyg finns framgångsfaktorer 
och risker som kan vara bra att uppmärksamma 

 god tillgång på digitala verktyg för elever i skolan är en grundförutsättning 
 tillräcklig tillgång till trådlösa nät är en annan viktig faktor för att få digitaliseringen att 

fungera. En utmaning som skolorna står inför är bland annat att förbereda sig inför att de 
första digitala nationella proven ska genomföras år 2023.  
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 teknisk support för både barn/elever och personal i tillräcklig omfattning är ett måste. 
 resurs med både digital- och pedagogisk kompetens behövs för att klara digitaliseringen. 

Utmaningar: 

 enligt Skolverket har Åmåls kommun en grundskoleenhet som har särskilt svåra 
förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund, detta behöver 
Åmåls kommun som huvudman kompensera för att öka måluppfyllelsen och skapa en 
likvärdig skola. 

 socialt utanförskap, segregering kan medföra allvarliga risker för kommunen, så som 
motsättningar mellan grupper, barn/elever som tidigt dras in i kriminalitet och 
beroendeproblematik. Fler tidiga insatser krävs i förskola, skola och på fritidshem för att 
motverka denna utveckling. 

 barn- och utbildningsnämnden har fler barn/elever i sina verksamheter med behov av 
extraordinärt stöd på grund av medicinska diagnoser varför budget för tilläggsbelopp 
behöver ökas. 

 budget för Åmåls kommuns elever i gymnasieskola är för låg då kostnaden för köp av 
skolplats i annan kommun//enskild verksamhet överstiger den summa som blir kvar att 
anordna gymnasieutbildning och skolplats för elev som går på Karlbergsgymnasiet. 
Snittsumman för elev i annan kommun/enskild verksamhet är ca 159 tkr och den summa 
pengar som blir kvar att anordna gymnasieutbildning för resten av eleverna motsvarar 105 
t kr/elev, vilket innebär att det saknas budget för att täcka kostnad för personal för 
undervisning. En låg summa per elev från Åmåls kommun på Karlbergsgymnasiet genererar 
även en låg intäkt för sålda platser då kostnaden för plats för elev från annan kommun ska 
beräknas på budget för de egna eleverna.  

2 Budgetförslag 

2.1 Driftbudget 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära budgetram för 2022 uppgår till 287 850 tkr efter 
justering för lönerevision, en i princip oförändrad budgetram jämfört med 2021. 

Driftbudget per verksamhetsområde 
Verksamhetsområde 2022 2021 Förändring 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

400 400 0 

Barn- och 
utbildningsförvaltning 

32 696 31 996 700 

Verksamhet förskola 46 096 47 281 -1 185 

Verksamhet grundskola 132 162 131 359 803 

Verksamhet gymnasium 52 425 52 425 0 

Verksamhet särskola 9 834 9 834 0 

Verksamhet stöd och 
resurs 

14 237 14 237 0 

Summa 287	850 287	532 318 

Enligt budgetanvisningar ska Barn- och utbildningsnämndens preliminära budget rymmas inom 
preliminär budgetram, vilket gjort att ett anpassningskrav om 5 115 tkr lagts på verksamhet 
gymnasium. 
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2.1.1 Specifikationer 

2.1.1.1 Barn- och utbildningsförvaltning och Barn- och utbildningsnämnden 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Indexuppräkning 400 Bidrag fristående enheter 

Fler elever 300 Bidrag fristående enheter 

   

SUMMA, tkr 700  

2.1.1.2 Verksamhet förskola 

Statisticons prognos visar på ett minskande antal barn i åldern 1-5 år där prognosen bygger på 
ca 110 födda barn per år de kommande åren. Prognosen anger heller ingen inflyttning/utflyttning. 
Under sommaren -21 har såväl inflyttning som utflyttning skett, varför antal barn i behov av 
förskoleplats har ökat något i förhållande till Statisticons prognos. 

Enligt verksamhet förskolas prognos över behov av platser så kommer samtliga platser på 
kommunala förskolor och enskilda verksamheter att nyttjas under vt-22. Inför hösten 2022 lämnar 
en stor årskull, födda 2016 förskolan och börjar förskoleklass vilket innebär betydligt färre barn i 
förskolan ht-22. Personalstyrkan i verksamhet förskola anpassas vår och höst utifrån antal barn 
och behov. 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Avvecklat Kungsbergets förskola -1400 3 tjänster färre på helåret inklusive hyra 

Indexuppräkning 65 Hyra, städ, licenser mm 

Minskade barnomsorgsintäkter 150 Färre barn 

SUMMA, tkr -1185  

2.1.1.3 Verksamhet grundskola 

Statisticons prognos visar en minskning av antalet elever i grundskolan med 7 elever.   Barn- och 
utbildningsnämnden förutsätter att nämnden får budget för hyran på Rösparksskolans nya 
idrottshall. 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Rösparksskolan, färre elever -555 Ej återbesätta avslutade tjänster ht-22. 

Fler elever med behov av extraordinärt stöd, 
tilläggsbelopp 

1800 Fler barn/elever med mycket specifika behov av 
medicinska skäl. 

Ökade kostnader pga. indexuppräkning mm 870 Skolskjutsar, licenser mm 

Ökade kapitalkostnader 282 Ökade investeringar i datorer 

Lägre kostnader skolledning -825  

Hyra Rösparksskolans idrottshall   

Lönerevision 318  

Minskat statsbidrag likvärdig skola 700 Ny lägre ram 

Ny skolmiljard 2022 -457 Nytt statsbidrag aviserat 

4 tjänster, elevassistenter, studiehandledare 
from 1/1 2022 

-1680 1,33 tjänst på Rösparksskolan, Södra skolan och 
Kristineberg, 0,5 tjänst Tösse/Fengersfors 

Köp av skolplatser annan kommun 350 Fler elever i annan kommuns grundskola 

SUMMA, tkr 803  
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Volymanpassning på Rösparksskolan gör att nyckeltalet antal barn/fritidspedagog blir i nivå med 
2019 års nyckeltal 17 barn/fritidspedagog (jmf riket 20,1.) När nya Rösparksskolan tas i bruk 
kommer ytterligare anpassningar att göras. 

Under hösten 2021 kommer ett övergripande arbete att göras med att anpassa verksamhet 
grundskolas organisation vad gäller studiehandledning och modersmålsundervisning på samtliga 
områden inför 2022. 

Eventuell anpassning av elevassistenttjänster kan enbart göras utifrån enskild elevs behov där 
elevens behov ska ställa mot organisations förmåga och kompetens att tillgodose behoven inom 
ramen för särskilt stöd och särskilda anpassningar. Elevassistentresurs bekostas av tilläggsbelopp, 
vilka beviljas av verksamhetschef för verksamhet grundskola efter utredning av verksamhetschef 
för verksamhet stöd och resurs. 

Fritidshem i Fengersfors flyttas till Tösse skola från om med arbetsåret/läsåret 2022/2023, då 
fritidshem enligt Skollag 2010:800 Kap 14, § 10 placering vid en skolenhet där en elev i 
förskoleklass ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där 
eleven får utbildning. Under läsåret har vårdnadshavare möjlighet att lämna/hämta sitt/sina barn 
vid Fengersfors förskola. Övriga dagar, dvs under lov och studiedagar sker lämning och hämtning 
vid Tösse skolas fritidshem. 

2.1.1.4 Verksamhet gymnasieskola 

Kompletterande	text:	 

Karlbergsgymnasiet är en av Sveriges mest framgångsrika gymnasieskolor beträffande andelen 
elever som når en gymnasieexamen inom 3 år (2020). Enligt SKR:s Jämförelsedatabas Kolada ligger 
Karlbergsgymnasiet på sjätte plats bland landets alla kommuner. I urvalsgruppen 
landsbygdskommun,	ej	nära	större	stad Åmåls kommun, Karlbergsgymnasiet den kommun som 
lyckas bäst i hela landet. Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år visar att elever 
på Karlbergsgymnasiet skattar sin skola och utbildningen betydligt högre är elever i riket i stort, 
såväl beträffande trygghet och studiero som undervisningens upplägg och kvalitet och elevers 
inflytande. 

Under de senaste åren har skolan haft en positiv trend där elevantalet ständigt ökat. Verksamhet 
gymnasium har under ledning av verksamhetschef och skolledning byggt upp en organisation som 
ska möta behoven i en växande skola för att säkerställa elevernas rätt till en god utbildning i en 
trygg miljö. Detta arbete har ekonomiskt möjliggjorts tack vare en stor inströmning av elever från 
andra kommuner och den interkommunala ersättning som dessa elever genererar. Verksamhet 
gymnasium har dock på intet sätt vare sig levt över sina tillgångar eller överanställt personal bara 
för att pengar funnits, istället har känslan av ett kollektivt ansvar för hela Barn- och 
utbildningsförvaltningens ekonomi som helhet varit vägledande och tidigare överskott har täckt 
upp framförallt verksamhet grundskolas underskott. Precis som verksamhet grundskola täckte upp 
gymnasiets underskott ett antal år mellan 2013 - 2015. 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Minskade intäkter gymnasieplatser +500 F.n. 827 elever på Karlbergsgymnasiet 

Minskade kostnader köpta skolplatser -700 Färre elever i annan kommun 

Lärare för att bedriva undervisning för 
nuvarande elever/klasser på Karlberg 

3000 För att täcka befintligt undervisningsbehov 

Återsätta syv-tjänst 365 0,6 tjänst återbesattes ej vid anpassningskrav. 

Återbesätta matematikutvecklartjänst 750 Återbesättes ej vid anpassningskrav vt-21 

Kostnad för att starta/bedriva lärlingsutbildning 1000 F.n. ca 20 platser 

Ökade kapitalkostnader/index 200  

Anpassningskrav -5115 Se konsekvensbeskrivning nedan 

SUMMA, tkr 0  
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Om Verksamhet Gymnasium i budget 2022 får en oförändrad ram innebär det att 
Karlbergsgymnasiet redan från början går in med ett underskott om ca 3 miljoner kronor. Den 
totala budgeten för Åmåls kommuns elever i gymnasieskola är för låg då kostnaden för köp av 
skolplats i annan kommun//enskild verksamhet överstiger den summa som blir kvar att anordna 
gymnasieutbildning och skolplats för elev som går på Karlbergsgymnasiet. Snittsumman för elev i 
annan kommun/enskild verksamhet är ca 159 tkr och den summa pengar som blir kvar att anordna 
gymnasieutbildning för resten av eleverna motsvarar ca 105 tkr/elev, vilket innebär att det saknas 
medel (ca 3 mnkr) för att täcka kostnad för personal för undervisning. En låg summa per elev från 
Åmåls kommun på Karlbergsgymnasiet genererar även en låg intäkt för sålda platser då kostnaden 
för plats för elev från annan kommun ska beräknas på budget för de egna eleverna. 

Priset för en elevs gymnasieutbildning räknas fram på budget för kostnader för personal, lokaler, 
undervisningsmaterial, digitalisering, elevhälsa, skolmåltider mm mm. Det pris som utbildningen 
kostar faktureras till externa elevers hemkommuner. I Verksamhet gymnasiums budget ligger 
ansvar för kostnaden för alla elever folkbokförda i Åmåls kommun. Genomsnittliga kostnaden för 
de drygt 100 elever som läser på annan ort är hösten 2021 ca 159 tkr per elev. När verksamhet 
gymnasium betalat för skolplatser i annan kommun/enskild verksamhet kvarstår ca 35,9 miljoner 
av de medel Åmåls kommun avsätter för gymnasieutbildning för sina gymnasieungdomar. De 35,9 
miljonerna ska täcka kostnaden för de ca 376 elever från Åmål som går på Karlbergsgymnasiet. Det 
innebär att Åmåls kommun betalar i genomsnitt cirka 96 000 kr/elev till Verksamhet Gymnasium 
samt cirka 8 500 kr/elev för elevhälsa och kost. Summan blir cirka 105 000 kr/elev, vilket inte 
motsvarar den vad utbildningen kostar vad gäller nödvändig personal dvs undervisande lärare. 

Utöver undervisande personal krävs även ytterligare resurs i 

- studiehandledning för den höga andel elever med annat modersmål som går på 
Karlbergsgymnasiet. 

- specialpedagogisk kompetens; idag förfogar Karlbergsgymnasiet över en specialpedagog som ska 
ansvarar för 825 elevers behov, vilket är helt orimligt såväl ur ett kvalitetsperspektiv som ett 
arbetsmiljöperspektiv för ansvarig specialpedagog. 

- studie- och yrkesvägledning; idag förfogar Karlbergsgymnasiet över en studie- och yrkesvägledare 
som ska ansvara för vägledning för 825 elever, vilket påverkar eleverna möjlighet att få adekvat 
vägledning inför val på såväl gymnasiet (kurser och inriktningar) som inför val, ansökningar till 
arbete och studier efter gymnasieexamen. 

- matematikutvecklare, särskild matematik-kompetens med uppdrag att stöda matematiklärare och 
elever i arbetet med att utveckla matematikundervisningen till ett modernt sätt att såväl undervisa 
som studera då det kan konstateras att måluppfyllelsen är låg i ämnet matematik och att det saknas 
specialistkompetens inom området. 

Verksamhet gymnasium har en ambitiös och kunnig ledning där deras dagliga arbete gör skillnad, 
för alla elever och där deras ledarskap är den enskilt viktigaste faktorn bakom de fantastiska 
resultat som eleverna når på Karlbergsgymnasiet. Forskning visar att skolledarens fokus på 
undervisningens kvalitet är avgörande för elevernas skolframgång. Karlbergsgymnasiets 
skolledning driver denna fråga mycket medvetet och intensivt. Att många rektorer i landet inte har 
samma fokus beror sannolikt på att det krävs stort mod och mycket energi att orka driva 
undervisningsnära frågor i personalgrupper som av tradition förväntar sig helt andra saker av 
rektor. Då forskning visar att ett kontinuerligt ledarskap är av stor vikt för elevers skolframgång är 
det bara att konstatera att nuvarande ledning måste åtminstone ges de grundläggande resurser 
som krävs för att bedriva verksamheten på ett sätt som gör det möjligt att utbilda eleverna och 
stötta dem i sitt arbete mot en gymnasieexamen, i en verksamhet med hög kvalitet och en hög grad 
av trygghet och studiero. 

Anpassningar 

Det går inte att minska på personalsidan då antalet kurser vi måste erbjuda med nuvarande 
programutbud och elevantal kräver nuvarande personalstyrka plus ytterligare några anställningar. 
Om det dock är så att verksamhet gymnasium i budget 2022 ligger på cirka 3 miljoners underskott 
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på personalsidan måste det vara där vi söker anpassningar. 3 mnkr motsvarar cirka 5 lärare då en 
lärare kostar ungefär 600 tkr/år. Om Barn- och utbildningsnämnden väljer denna väg kommer det 
fulla utslaget av anpassningen att träda in först när alla lärares uppsägningstid passerat, vilket gör 
att det inte blir 3 miljoner förrän tidigast år två efter eventuella uppsägningar. Om personalstyrkan 
minskas med 5 personer bedömer verksamhet gymnasium att antalet elever måste minskas då det 
redan i nuläget i vissa fall är undervisningsgrupper som inte ryms i ordinarie klassrumsstorlek. 
Verksamhet gymnasium räknar lågt och tar en minskning med 8 elever per uppsagd lärare, vilket 
innebär 40 elever färre vid skolan. Då hälften av eleverna är externa blir den minskade intäkten för 
dessa cirka ca 2,2 miljoner kr/år. Om verksamhet gymnasium sedan måste köpa 20 
utbildningsplatser för de åmålselever vi inte kan ta emot och vi räknar med att kostnaden för dessa 
blir något lägre än nuvarande snittpris per elev; 159 tkr, exempelvis 130 t kr/elev, blir kostnaden 
för detta 2,6 miljoner. En anpassning på personalkostnader i storleken 3 mnkr per år genererar 
således ökade kostnader med 4,8 mnkr, med andra ord ytterligare behov av 1,8 miljoner i 
budgeten. 

Beräkningar visar också att vinsten av att lägga ner enstaka program är så liten och kommer först 
efter några år, vilket gör att verksamhet gymnasium landar i följande; med nuvarande budget och 
tilldelning av medel för åmålselevers gymnasieutbildning kan ingen minskning i den befintliga 
verksamheten leda till något annat än ökade kostnader. Detta har ett direkt samband med det 
faktum att Åmåls kommun i dagsläget betalar i genomsnitt lägre kostnad för sina elever än vad 
många av de billigaste utbildningarna i landet kostar. Det är endast om samtliga elever i Åmåls 
kommun skulle välja att läsa på samhällsvetenskapliga eller ekonomiska programmet som 
pengarna i nuvarande budget skulle räcka. 

Verksamhet gymnasium bedömer att uppdrag kring lärlingsutbildningar omedelbart måste 
avslutas, då detta är verksamhet som vi fått i uppdrag att starta inom befintlig ram, vilket det inte 
ryms inom. 

Under 2021 har Verksamhet Gymnasium genomfört en rad åtgärder för att få en budget i balans. 
Detta har försämrat verksamhetens möjlighet att arbeta förebyggande för att förhindra kränkande 
behandling och lett till större undervisningsgrupper. Elevers upplevelse av trygghet och studiero är 
en viktig faktor för måluppfyllelsen och vid elevers val av skola. Verksamhet gymnasium ser en risk 
att vi med nuvarande budgetsituation kommer tappa i söktryck. Då vi ovan presenterat 
konsekvenser av att elever läser på annan ort alt enskild verksamhet behöver knappast nämnas att 
detta naturligtvis kommer påverka en redan ansträngd ekonomi. 

2.1.1.5 Verksamhet stöd och resurs och verksamhet särskola 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Anpassning av verksamheten efter antal elever 0  

   

   

   

SUMMA, tkr 0  

Tack vare fler elever från annan kommun ht-22 får verksamheten ett optimalt resursutnyttjande i 
budget 2022, verksamheten har inte återbesatt pensionsavgångar och tjänstledigheter för att 
komma in i budget. På sikt ser verksamheten ett ökat antal elever vilket gör att avveckling av 
gymnasiesärskolan skulle vara dyrare än egen drift. 
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2.2 Investeringsbudget 

Investeringsbudget 
Investering 2022 2023 2024 2025 

T-investering förskola 100 100 100 100 

Möbler barn/personal förskola 200 200 200 200 

IT-investering "en till en" grundskola 2 200 2 200 1 100 1 100 

Skolmöbler grundskola 500 700 700 700 

IT-investering grundskola återinvestering 1 500 1 500 1 500 1 500 

IT/digitalisering- grundskola 200 200 200 200 

Rösparksskolans idrottshall 200 200 200 200 

Nya Rösparkskolan, inventarier 4 000    

IT-investering Nya Rösparksskolan 1 000    

IT-investering gymnasieskola återinvestering 700 700 700 700 

Undervisningsinvesteringar, gymnasiet 1 150 700 700 700 

Elevmöbler och skåp gymnasiet 200 400 400 400 

IT-investering gymnasieskola, digitalisering 200 200 200 200 

Reinvestering IT-nätverk/infrastruktur 400    

Totalt 12 550 7 100 6 000 6 000 
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Dnr BUN 2021/127 

BUN § 158 Investeringsbudget 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 
investeringsbudget, noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens 
budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till investeringsbudget/-plan för år 2022-2025, se bilaga. 

2022 års investeringsbehov uppgår till 12 550 tusen kronor (tkr). I 
investeringsplan för åren 2023-2025 har investeringsbehoven beräknats till 7 
100 tkr för år 2023, 6 000 tkr för år 2024 och 6 000 tkr för 2025. 

Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolan lagts in med 4 000 tkr år 
2022. 

It-investeringar uppgår till totalt 7 200 tkr, varav 1 000 tkr är it-investeringar till 
nya Rösparksskolan. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 
investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 
året efter då investeringen genomförts. Sju investeringskalkyler har upprättats för 
nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 
(tkr) 

Verksamhet 
grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 
en” 

2 200 

 IT-investeringar - återinvestering 1 500 

 Skolmöbler grundskola 500 

 Inventarier nya Rösparksskolan 4 000 

 IT-investering nya Rösparksskolan 1 000 

Verksamhet 
gymnasium 

IT-investeringar, reinvesteringar  700 

 Undervisningsinvesteringar  1 150 
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Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag BUNAU § 81 den 16 september 2021 
- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 15 september 2021 
- Reviderad investeringsbudget 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens budgetutskott 
__________ 
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Investeringsbudget 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget på 
12 550 000 kronor för år 2022 och investeringsplan för åren 2023-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till investeringsbudget/-plan för år 2022-2025, se bilaga. 

2022 års investeringsbehov uppgår till 12 550 tusen kronor (tkr). I 
investeringsplan för åren 2023-2025 har investeringsbehoven beräknats till 7 
100 tkr för år 2023, 6 000 tkr för år 2024 och 6 000 tkr för 2025. 

Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolan lagts in med 4 000 tkr år 
2022. 

It-investeringar uppgår till totalt 7 200 tkr, varav 1 000 tkr är it-investeringar till 
nya Rösparksskolan. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 
investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 
året efter då investeringen genomförts. Sju investeringskalkyler har upprättats för 
nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 
(tkr) 

Verksamhet 
grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 
en” 

2 200 

 IT-investeringar - återinvestering 1 500 

 Skolmöbler grundskola 500 

 Inventarier nya Rösparksskolan 4 000 

 IT-investering nya Rösparksskolan 1 000 

Verksamhet 
gymnasium 

IT-investeringar, reinvesteringar  700 

 Undervisningsinvesteringar  1 150 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalkostnad (avskrivning och internränta) för 2022 års investeringsäskande 
beräknas till cirka 2 900 tkr per år med avskrivningstider mellan 3 och 10 år.  

Måluppfyllelse 
Förslag till beslut stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som 
beskriver strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunen och dess verksamheter. 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska en budget för nästa kalenderår samt en 
plan för ekonomin upprättas varje år. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska varje investeringsprojekt som syftar till 
ett bättre resursutnyttjande och vars budgeterade totalutgift överstiger tio 
prisbasbelopp en beräkning/kalkyl (investeringskalkyl) tas fram vilken ska 
redovisas till respektive styrelse/nämnd. 

Inför beslutet har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört MBL § 19-
information och MBL § 11-förhandling. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 15 september 2021 
- Investeringsbudget 2022 
 

 

 

Ingela Sörqvist 
controller 
  

Catrin Eriksson 
Förvaltningschef/skolchef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



ÅMÅLS KOMMUN Investeringsbudget och -plan 2021-10-13

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Belopp i tkr
År (Alla)

Ansvarsenhet (text) Investeringsprojektets namn Beskrivning Summa av 2022 Summa av 2023 Summa av 2024 Summa av 2025
Verksamhet förskola IT-invest. förskola IT-investeringar 100 100 100 100

Möbler barn/personal Barnmöbler och personalmöbler 200 200 200 200
Verksamhet grundskola IT-inv. "en till en" IT-investeringar, undervisning (en 

till en)
2200 2 200 1100 1100

Skolmöbler Skolmöbler 500 700 700 700
IT-invest. Grundskola återinvestering IT-investeringar, undervisning 1500 1 500 1500 1500
IT/digitalisering Digitalisering 200 200 200 200
Rösparksskolans idrottshall möbler/undervisningsinventarier 

mm
200 200 200 200

Inventarier till nya Rösparksskolan möbler/undervisningsinventarier 
mm

4000

IT-investering Rösparksskolan IT-investeringar 1000
Verksamhet gymnasium IT-invest. gymnasieskola IT-invest. gymnasieskola 700 700 700 700

Undervisningsinvesteringar, ej specific Undervisningsinvesteringar, ej 
specificerade

1150 700 700 700

Elevmöbler och skåp Klassrumsmöbler och möbler i 
allmänna utrymmen

200 400 400 400

IT-invest. Gymnasieskola, digitaliseringIT-invest. gymnasieskola 200 200 200 200
Reinvestring nätverk/infrastruktur Inrymningslarm, skärmar mm 400

(tom) (tom)  
Totalsumma 12550 7 100 6000 6000

1
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr BUN 2021/128 

BUN § 159 Investeringskalkyler 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 
investeringskalkyler, noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens 
budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 
investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 
året efter då investeringen genomförts. Sju investeringskalkyler har upprättats för 
nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 
(tkr) 

Verksamhet 
grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 
en” 

2 200 

 IT-investeringar - återinvestering 1 500 

 Skolmöbler grundskola 500 

 Inventarier nya Rösparksskolan 4 000 

 IT-investering nya Rösparksskolan 1 000 

Verksamhet 
gymnasium 

IT-investeringar, reinvesteringar  700 

 Undervisningsinvesteringar  1 150 

 

Av investeringskalkylen ska, förutom investeringsutgiften, även framgå vilka 
ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten 
(driftbudgeten) och motivering/behov av investeringen. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag BUNAU § 82 den 16 september 2021 
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 16 september 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens budgetutskott 
__________ 
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Investeringskalkyler 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringskalkyler för 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 
investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 
året efter då investeringen genomförts. Sju investeringskalkyler har upprättats för 
nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 
(tkr) 

Verksamhet 
grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 
en” 

2 200 

 IT-investeringar - återinvestering 1 500 

 Skolmöbler grundskola 500 

 Inventarier nya Rösparksskolan 4 000 

 IT-investering nya Rösparksskolan 1 000 

Verksamhet 
gymnasium 

IT-investeringar, reinvesteringar  700 

 Undervisningsinvesteringar  1 150 

Av investeringskalkylen ska, förutom investeringsutgiften, även framgå vilka 
ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten 
(driftbudgeten) och motivering/behov av investeringen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalkostnad (avskrivning och internränta) för 2022 års investeringsäskande 
beräknas till cirka 2 900 tkr per år med avskrivningstider mellan 3 och 10 år.  

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Måluppfyllelse 
Enligt kommunens investeringspolicy ska varje investeringsprojekt som syftar till 
ett bättre resursutnyttjande och vars budgeterade totalutgift överstiger tio 
prisbasbelopp en beräkning/kalkyl (investeringskalkyl) tas fram vilken ska 
redovisas till respektive styrelse/nämnd. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist2022 daterad den 16 september 2021 
- Bilagor: Investeringskalkyler 
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Beslutet skickas till 
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr BUN 2021/126 

BUN § 156 Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 
verksamhetsplan, noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens 
budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till verksamhetsplan år 2022 har sin utgångspunkt i kommunens 
övergripande mål som kommunfullmäktige tagit beslut om. Verksamhetsplan 
finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. Den utgår från 
strategiska utvecklingsmål, siktar mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. I 
visionsstyrningsmodellen ska de globala målen i Agenda 2030 inarbetas i 
kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap § 6) ska budget kompletteras med en 
plan för verksamhet och ekonomi. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag BUNAU § 79 den 16 september 2021 
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 15 september 2021 
- Reviderad verksamhetsplan 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 
Kommunstyrelsen 
__________ 
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Verksamhetsplan 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål 
för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till verksamhetsplan år 2022 har sin utgångspunkt i kommunens 
övergripande mål som kommunfullmäktige tagit beslut om. Verksamhetsplan 
finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. Den utgår från 
strategiska utvecklingsmål, siktar mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. I 
visionsstyrningsmodellen ska de globala målen i Agenda 2030 inarbetas i 
kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap § 6) ska budget kompletteras med en 
plan för verksamhet och ekonomi. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 
strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunen och dess verksamheter. 

Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap § 6) ska budget även innehålla en plan 
för verksamheten. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 15 september 2021 
- Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Inledning 
Verksamhetsplan finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. Den utgår från strategiska 
utvecklingsmål, siktar mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. I visionsstyrningsmodellen ska de globala 
målen i Agenda 2030 inarbetas i kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Styrelsen och nämndernas planering baseras på kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplan. I dessa 
anvisningar bedöms att det finns ett högst prioriterat utvecklingsområde, Fler	i	arbete, och tre ytterligare 
utvecklingsområden, Fullföljda	studier,	Förbättrad	hälsa	och	ökat	välbefinnande	samt	Minskad	klimatpåverkan	
och	ökad	ekologisk	hållbarhet. 

Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens och nämndernas inriktningsmål och nyckeltal. Planen 
innehåller även uppgifter om budget för nästkommande år, innevarande år och föregående år. 

Information om styrelsen/nämnden 
Ordinarie Parti Ersättare Parti 

Jerry Saxin S Ann-Charlotte Örtegren S 

Peter Olsson, 1:e vice ordf. V Monica Lindstrand S 

Cajsa Branchetti Hallberg S Maria Lindström S 

Maria Bertilsson S Anders Hög S 

Karin Dahl MP Lotta Robertsson Harén MP 

Mikaëla Thorén, 2:e vice ordf. C Birgitta Hellsten KD 

Klas Häggström L Martin Nylander M 

Sandra Nilsson M Lena Hesselroth L 

Ove Kaye SD Holger Danielsson SD 

Information om förvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden svarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet, 
grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola och arbetar utifrån ett salutogent,	sociokulturellt	och 
systematiskt	förhållningssätt	med	fokus	på	att	göra	verksamheten	hanterbar,	meningsfull	och	begriplig	
för	såväl	barn	och	elever	som	personal.	 

Barn‐	och	utbildningsförvaltningen 

Förvaltning/skolchef 

Övergripande funktion med ansvar för Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning och uppdrag 
som skolchef. 

Skolchef	enligt	Skollag	2010:800	2	Kap 

8	a	§ Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en 
skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag	(2018:608). 

Data/IKT‐strateg/pedagog 

Övergripande funktion med ansvar för utveckling av digitalisering inom samtliga verksamheter. 

Projekt 

Lokal fortsättning av PlugInnanprojektet med syfte att nå ökad måluppfyllelse och behörighet till 
gymnasieskolan för elever i grundskolan. 
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Verksamhet	förskola 

 Örnäs förskola, 4 avdelningar 
 Elisebergs förskola, 4 avdelningar 
 Kristinebergs förskola, 5 avdelningar 
 Åsens förskola, 3 avdelningar 
 Fengersfors förskola, 2 avdelningar 
 Tösse förskola, 2 avdelningar 
 Nolby förskola, 3 avdelningar 
 Sveaparkens förskola, 2 avdelningar 
 Villebergens förskola, 2 avdelningar 
 Familjecentralen, öppen förskola 

Verksamhet	grundskola 

 Område	A Förskoleklass - årskurs 6, fritidshem Tösse skola och Södra skolan 
 Område	B Förskoleklass - årskurs 3, fritidshem Rösparksskolan 
 Område	C årskurs 7 - 9, Kristinebergskolan 
 Fritidsverksamhet, Huset 

Verksamhet	gymnasium 

 Naturvetenskapsprogrammet   
o Inriktningar:   

 Naturvetenskap 
 Naturvetenskap och samhälle 

 Samhällsvetenskapsprogrammet   
o Inriktningar:   

 Samhällsvetenskap 
 Beteendevetenskap 
 Medier, information och kommunikation 

 Barn‐	och	fritidsprogrammet   
o Inriktning:   

 Pedagogiskt arbete, socialt arbete 
 Handels‐	och	administrationsprogrammet   

o Inriktning:   
 Handel och service 

 Ekonomiprogrammet   
o Inriktningar:   

 Ekonomi 
 Juridik 

 Estetiska	programmet   
o Inriktningar:   

 Musik 
 Bild 

 El‐	och	energiprogrammet   
o Inriktningar:   

 Elteknik 
 Automation 

 Industritekniska	programmet   
o Inriktningar:   

 Svetsteknik 
 Produkt- och maskinteknik 

 Teknikprogrammet   
o Inriktningar:   

 Produktionsteknik 
 Teknikvetenskap 
 Informations- och medieteknik 

 Vård‐	och	omsorgsprogrammet 
 Lärlingsprogram 
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 Introduktionsprogram 
o Inriktningar: 

 Preparand 
o Individuellt alternativ 
o Språkintroduktion 
o Yrkesintroduktion 
o PRIV	(programinriktat	individuellt	val) 

Övriga	ansvarsområden	vid	verksamhet	gymnasium 

 KAA - kommunens aktivitetsansvar enligt Skollag 2010:800 
 Studie- och yrkesvägledning inom verksamhet grundskola, verksamhet gymnasium och verksamhet 

särskola. 

Verksamhet	stöd	och	resurs 

Ansvarar för specialpedagogisk kompetens inom barnhälsa vid verksamhet förskola och elevhälsa samt för 
skolhälsovård, skolsköterska och skolläkare, psykologkompetens, skolpsykolog, skolsocial kompetens, 
skolkurator vid verksamhet grundskola, verksamhet gymnasium och verksamhet särskola. 

Verksamhet	särskola 

 Förskoleklass - årskurs 9, fritidshem och skolbarnsomsorg, Södra skolan 
 Årskurs 7 - 9, Kristinebergskolan 
 Administration, handel och varuhanteringsprogrammet, Karlbergsgymnasiet 
 Individuella programmen, Karlbergsgymnasiet 

Beskrivning av grunduppdrag 
Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga 
föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, 
inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen. 

Grunduppdraget ska svara på följande frågor: 

 För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten? 
 Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa? 
 Vad ska verksamheten utföra? 
 Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med? 

Verksamheterna beskriver sina grunduppdrag i syfta att skapa samsyn och förståelse för uppdraget. Detta 
sker genom dialog inom verksamheten, inom förvaltningen och med uppdragsgivaren. Beskrivningen kan 
kommuniceras både intern och externt. 

Att beskriva grunduppdraget ingår i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet där det är möjligt att 
kartlägga processer och ta fram rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet. 

Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig -, regional - och kommunal styrning; det vill säga 
föreskrifter och riktlinjer eller direktiv för statsbidrag som beslutas av staten samt politiska strategier, mål, 
inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen. Grunduppdraget beskriver varför verksamheten 
finns till, vad den ska göra och för vem. 

Barn‐	och	utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningens vision är En	förskola/skola	där	alla	barn/elever	vill	vara	och	växa	i	och 
har som mål att 

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

Verksamhet	förskola 

Verksamhet förskola omfattar öppen förskola och förskola och uppdraget är att bedriva undervisning, fostra 
barn till demokratiska medborgare och erbjuda omsorg för barn 1 - 5 år. 

Verksamhet förskolas verksamhet i kommunal regi har en budgeterad volym om 492 barn i förskola. Samtliga 
barn ska erbjudas avgiftsfri förskola fr.o.m. höstterminen det år de fyller tre år (allmän förskola). Verksamhet 
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förskola bedriver dessutom öppen förskola inom ramen för familjecentralens verksamhet. 

Den kommunala verksamheten bedrivs i centralorten samt landsbygden; Tösse och Fengersfors. 

Inom kommunen finns det sex enskilda förskolor/ pedagogisk omsorg. Totalt beräknas ca 150 barn i den 
enskilda förskoleverksamheten under 2022. 

Framtid	och	omvärld 

Med anledning av allmän förskola för treåringar, längre vistelsetid, migration och inflyttning har 
förskoleverksamheten under perioden 2014 - 2018 ökat varför Barn- och utbildningsnämnden kontinuerligt 
tagit beslut om utbyggnad av verksamheten i nya och befintliga lokaler. Från och med 2021 minskar antalet 
barn i verksamhet förskola, varför anpassning av verksamheten har gjorts med avveckling av Kungsbergets 
förskola, inhyst i externt hyrda lokaler. Under 2022 behöver verksamhet förskola fokusera på att förbereda 
sig för en eventuell obligatorisk förskola från 5 år, arbeta med att fånga upp behov som uppstått under den 
pågående pandemin, planera för utökade insatser kring läs- och skrivinlärning, matematik och demokrati- 
och jämställdhetsfrågor samt fortsätta sitt utvecklingsarbete med förskola 2.0. 

Verksamhetsmål	 

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. 

Verksamhet	grundskola 

Verksamhet grundskola omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-9, fritidshem samt fritidsverksamhet 
13 - 17 år på Huset med uppdraget att bedriva undervisning i grundskola och på fritidshem, fostra 
demokratiska medborgare, erbjuda barnomsorg och fritidsverksamhet. 

Kommunal grundskola inkl. fritidshem finns i centralorten och i Tösse. I Fengersfors finns sedan hösten 2019 
fritidshem 

I Åmåls kommun finns två fristående grundskolor inklusive fristående fritidshem. Budgeterad volym för 
fristående verksamheter inom Verksamhet Grundskolas verksamhetsområden omfattar 175 elever samt 105 
fritidshemsbarn. 

Framtid	och	omvärld 

Antalet elever har minskat sedan den stora tillströmningen under perioden 2014 - 2017. Med anledning av 
att antal födda barn per år minskar så kommer även grundskolans verksamhet att på sikt minska, vilket 
verksamheten planerar för. Det stora frågetecknet är de kommande årens inflyttning och utflyttning då 
verksamheten ser att den sker i hög utsträckning även om den inte påverkar det totala antalet elever i särskilt 
stor utsträckning. En omfattande in- och utflyttning påverkar dock verksamheten då det är ett ständigt flöde 
av elever som ska placeras i klasser och elever som försvinner från klasser, något som bidrar till att skapa 
otrygghet hos såväl elever som personal. 

Andelen elever med annat modersmål än svenska ligger på ca 30 - 35% i de kommunala skolorna i 
centralorten, vilket innebär stora utmaningar. Skolverket har gjort bedömningen att en skolenhet inom 
verksamhet grundskola tillhör särskilt utsatta skolenheter vad gäller socioekonomiska faktorer, varför 
särskilda resurser i form av bidrag för förstelärare har riktats dit under arbetsåret/läsåret 2021 - 2022 med 
syfte att öka elevernas måluppfyllelse. 

Grundskolans lokaler står inför stora behov vad gäller renovering och anpassning för nuvarande och 
kommande behov och detta inom en snar framtid. Inflyttning i Nya Rösparksskolan beräknas till januari 
2023. 

Verksamhetsmål 

En elev som har gått/går grundskolan 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. 

Verksamhet	stöd	och	resurs 

Verksamhet stöd och resurs utgör delar av barnhälsan för verksamhet förskola samt elevhälsan för 
verksamhet grundskola, verksamhet gymnasium och verksamhet särskola. 

Verksamhet stöd och resurs ska 

 stödja rektorer i arbetet med att utveckla verksamheten med fokus på barn/elevnyttan utifrån 
KASAM – känslan av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 
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 präglas av lyhördhet, ödmjukhet, stabilitet, tydlighet och kompetens. 
 vara en tydlig företrädare och en ambassadör för förskolan/skolan och förvaltningen, liksom för 

kommunen i sin helhet med fokus på barnets/elevens bästa. 

Verksamhet stöd och resurs består av följande kompetenser. 

 specialpedagoger 
 tal- och språkpedagog 
 språk-, läs- och skrivutvecklare 
 skolkuratorer 
 skolsköterskor 
 skolläkare 
 skolpsykolog 
 studie- och yrkesvägledning. 

Verksamhet stöd och resurs arbetar övergripande med bl a följande frågor i samverkan med såväl interna 
som externa intressenter. 

 skolnärvaro 
 läs- och skrivinlärning 
 måluppfyllelse 
 psykisk hälsa 
 suicidprevention 
 hedersrelaterat våld 
 HBTQ-frågor 

Verksamhet	särskola 

Verksamhet särskola omfattar grundsärskola, vilken inkluderar träningsskola, samt gymnasiesärskola. 
Gymnasiesärskolan erbjuder administration, handel- och varuhanteringsprogrammet och individuella 
programmen, vilket anpassas efter respektive elevs förutsättningar. 

Framtid	och	omvärld 

Antalet elever varierar över tid. 

Elevernas behov varierar varför kravet på kompetens är hög hos ansvarig personal, såväl pedagoger som 
elevassistenter. 

Lokalernas utformning är i behov av ständiga åtgärder utifrån elevernas behov. 

Behovet av anpassade och flexibla lärverktyg är konstant. 

Verksamhetsmål 

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. 

Verksamhet	gymnasium 

Verksamhet gymnasium omfattar gymnasieskola och ansvarar för Åmåls kommuns gymnasieungdomar och 
deras utbildning samt för de ungdomar som väljer att gå på Karlbergsgymnasiet. Verksamhet gymnasium 
erbjuder följande program under arbetsåret 2021/2022: 

 Barn- och fritidsprogram med inriktning Pedagogiskt arbete och Socialt Arbete 
 Handels- och administrationsprogram med inriktning Handel och service 
 Ekonomiprogram med inriktningarna Ekonomi och Juridik 
 Estetiskt program med inriktningarna Musik och Bild 
 Naturvetenskapsprogram med inriktningarna Naturvetenskap och Naturskap och samhälle 
 Samhällsvetenskapsprogram med inriktningarna Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap, Medier, 

information och kommunikation 
 El- och energiprogram med inriktningarna Elteknik och Automation 
 Industritekniskt program med inriktningarna Svetsteknik och Produkt- och maskinteknik 
 Vård- och omsorgsprogram 
 Teknikprogram med inriktningarna Teknikvetenskap, Produktionsteknik och Informations- och 

medieteknik 
 Naturbruksprogram med inriktning Hästskötsel 
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 Lärlingsprogram 

samt 

 Introduktionsprogram med inriktningarna Preparand, Individuellt alternativ, Språkintroduktion och 
Yrkesintroduktion. 

Framtid	och	omvärld	 

Grundskoleelever från Åmål väljer i hög utsträckning att studera på Karlbergsgymnasiet och söktrycket från 
närliggande kommuner är fortsatt högt. Med nuvarande programutbud är det rimligt att beräkna att cirka 
800 elever kommer att studera vid Karlbergsgymnasiet de närmsta åren. 

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar inom gymnasieskolan, såväl lokalt som nationellt. Verksamhet 
gymnasiums arbete med tidiga insatser i form av extra anpassningar för elever i behov av stöd bedöms inte 
vara tillräckliga, då en ökad andel elever kräver särskilda insatser och åtgärder för att klara sina 
gymnasiestudier. 

Andelen elever med annat modersmål än svenska ökar på de nationella programmen, vilket innebär ökade 
behov av resurser och kompetens i form av modersmålslärare, studiehandledare och lärare i svenska som 
andraspråk. 

Barn- och utbildningsnämnden har arbetat aktivt för att utöka antalet program vid Verksamhet gymnasium 
och har som mål att fortsätta detta arbete med syfte att erbjuda ett attraktivt utbildningsutbud för Åmåls 
kommuns ungdomar och ungdomar från närliggande kommuner. 

Verksamhetsmål 

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. 

Planera ekonomi, mål och kvalitet 
Visionsstyrningsmodellen i Åmåls kommun beskriver principerna om styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll för ekonomin, måluppfyllelse och kvalitetsarbete. 

 

Arbetssättet för planering och uppföljning innebär kontinuerlig dialog mellan både politik och förvaltning och 
mellan ledning och medarbetare i verksamheten på respektive organisatorisk nivå. Dessa dialoger syftar till 
att följa upp verksamhetsplanen och främja verksamhetsutveckling. Genom systematiska och strukturerade 
samtal om mål och resultat samt genom kvalitetssäkring av grunduppdraget identifieras utvecklingsbehov. 

Ekonomi 
I nedanstående tabell redovisas kommunstyrelsens/nämndens budgetförslag inför kommande år, bokslut 
och avvikelse mot budget för föregående år samt budget och beräknad avvikelse för innevarande år. 

Eventuella avvikelser redovisas som överskott om nettokostnader är lägre än budget och underskott om 
nettokostnader är högre än budget. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 
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Driftsbudget 
	 2020 2021 2022 

 Bokslut Avvikelse	
budget 

Budget Avvikelse	
budget	enligt	

prognos 

Budget 

Nämnd 374 26 400 0 400 

Förvaltning 33 442 -2 364 31 996 -736 32 696 

Verksamhet grundskola 130 475 -1 789 131 359 -1 580 132 162 

Verksamhet förskola 46 003 1 766 47 281 150 46 096 

Verksamhet särskola 8 236 2 253 9 834 -134 9 834 

Verksamhet stöd och 
resurs 

13 516 -1 183 14 237 625 14 237 

Verksamhet gymnasium 50 674 1 748 52 425 -2 775 52 425 

Summa,	tkr 282	720 457 287	532 ‐4	450 287	850 

Investeringsbudget 
	 2020 2021 2022 

 Bokslut Avvikelse	
budget 

Budget Avvikelse	
budget	enligt	

prognos 

Budget 

Förvaltning 295 40  0 9 600 

Verksamhet grundskola 702 248 3 695 0  

Verksamhet förskola 195 5 350 0 300 

Verksamhet gymnasium 899 1 2 495 0 2 650 

Verksamhet stöd och 
resurs 

0 0 50 0 0 

Summa,	tkr 2	091 294 6	590 0 12	550 

Mål 
Visionen för Åmåls kommun,	Sveriges	mest	gästvänliga	stad,	antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 
2012. Grundtankarna kring visionen är att den ska fungera som en gemensam framtidsbild, engagera och 
inspirera till utveckling av Åmåls kommun och ge en tydlig färdriktning och skapa förutsättningar för att 
Åmåls kommun blir en plats för det goda livet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att visionen ska brytas ner i strategiska utvecklingsområden och strategiska 
mål. Fyra strategiska utvecklingsområden har identifierats som viktiga för att nå visionen. Till dessa 
utvecklingsområden har kommunfullmäktige kopplat strategiska mål, vilka ska vara vägledande vid 
fastställande av inriktningsmål, förvaltningarnas plan för genomförande samt verksamheternas aktiviteter 
och nyckeltal. 

Strategiska	
utvecklingsområden 

Strategiska	mål 

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

Livslång trygghet I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

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

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

Nedan redovisas nämndens inriktningsmål och nyckeltal för nästkommande år. 
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Beskrivning av nyckeltal 
Nyckeltal som hämtats från Kolada (databas för kommuner och regioner) tydliggörs genom följande ikon: 

 

Vissa nyckeltal som styrelsen/nämnden planerar att följa kopplas både till inriktningsmål och till något av de 
globala målen i Agenda 2030, vilket tydliggörs under respektive nyckeltal ovan. Dessa nyckeltal jämförs både 
mot riket och med liknande kommuner utifrån socioekonomi som bygger på ohälsotal, utrikes födda, 
utbildningsnivå, förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respektive äldre i befolkningen. 

Styrdokument 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter styrs av 

 Skollag 2010:800 
 Förordningar 
 Läroplaner 
 Kursplaner 
 Allmänna Råd 
 FN:s barnkonvention (lag fr o m 1 januari 2020) 

Åmåls	kommuns	vision	‐	Sveriges	mest	gästvänliga	stad 

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

Värdeorden handlar för barn- och utbildningsnämnden om följande: 

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

Barn‐	och	utbildningsnämndens	mål	med	sitt	arbete	är	att	nämnden	ska	 

- uppfattas som nyfiken, lyhörd, engagerad och intresserad. 

- bedriva en verksamhet med hög kvalitet i ständig utveckling där alla barn/elever ska ges förutsättningar att 
lyckas, att nå målen med hög grad av trygghet och studiero i samtliga verksamheter. 

- uppfattas som en bra arbetsgivare med hög andel behörig, legitimerad och kompetent personal. 

- samarbeta med såväl interna som externa intressenter, samverkanspartners. 

Barn‐	och	utbildningsnämnden	har	satt	upp	följande	inriktningsmål	utifrån	Åmåls	kommuns	styrning	
och	ledning	utifrån	vision,	strategiska	utvecklingsområden,	strategiska	mål,	strategi	för	hälsa	och	
social	hållbarhet	samt	Agenda	2030: 

Förskola 

- alla barn ska utveckla de fem förmågorna så långt det är möjligt; analysförmåga, kommunikativ förmåga, 
metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga. 

- alla barn ska känna sig trygga, få ett lustfyllt lärande och uppleva att de trivs och har roligt i förskolan 

Grundskola	 

- alla elever ska nå kunskapsmålen för respektive stadium och nå behörighet till gymnasiestudier vid ett 
nationellt program. 

- alla elever ska känna sig trygga i skolan och uppleva att de får den stöd och hjälp de behöver i sina studier. 

Gymnasieskola 

- alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt vara anställningsbara i direkt anslutning till avslutade 
gymnasiestudier. 

- alla elever ska känna sig trygga på Karlberg och uppleva att de får den stöd och hjälp de behöver i sina 
studier. 
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Barn‐	och	utbildningsnämndens	inriktningsmål	stöds	av	Skollag	2010:800 

Kap	1	Syftet	med	utbildningen	inom	skolväsendet 

4	§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så 
att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

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

Förskola - alla barn ska utveckla de fem förmågorna så 
långt det är möjligt; analysförmåga, kommunikativ 
förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga och 
begreppslig förmåga. 

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 

 
Globala	mål 

 4. God utbildning för alla 

 
Periodicitet 
År	
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Personal i förskola med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, antal barn/årsarbetare 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn 
(%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på 
förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Förskola - alla barn ska känna sig trygga, få ett lustfyllt 
lärande och uppleva att de trivs och har roligt i förskolan. 

Enkät kring trygghet i förskola för alla 3 - 6 åringar varje 
vår 
 
Periodicitet 
År	
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Grundskola - alla elever ska nå kunskapsmålen för 
respektive stadium och nå behörighet till 
gymnasiestudier vid ett nationellt program. 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

 
Globala	mål 

 4. God utbildning för alla 

 
Periodicitet 
År 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor,  andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År	
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt 
(17 ämnen) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag 
behöver det, positiva svar, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag 
behöver det, positiva svar, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År	
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer, positiva svar, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, 
positiva svar, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Grundskola - alla elever ska känna sig trygga i skolan och 
uppleva att de får den stöd och hjälp de behöver i sina 
studier. 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) 

 
 

 
Periodicitet. 
År	
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva 
svar, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) 

 
Globala	mål 

 4. God utbildning för alla 

 
Periodicitet 
År 

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva 
svar, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År	
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Gymnasieskola - alla elever ska nå gymnasieexamen 
alternativt vara anställningsbara i direkt anslutning till 
avslutade gymnasiestudier. 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

 
Globala	mål 

 4. God utbildning för alla 

 
Periodicitet 
År 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola 
direkt efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala 
skolor, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet	

År	
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 
kommunala skolor, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära 
mig mer, positiva svar, andel (%). 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Gymnasieelever år 2: Mina lärare hjälper mig i 
skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%). 

 
 

 
Periodicitet 
År	
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Gymnasieskola - alla elever ska känna sig trygga på 
Karlberg och uppleva att de får det stöd och den hjälp de 
behöver i sina studier. 

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%). 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel (%). 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Kvalitet 
Att tillvarata medarbetares kompetens, motivation och förståelse för uppdraget samt skapa ett 
handlingsutrymme i mötet med kommuninvånarna är avgörande för att verksamheten ska bedrivas effektivt 
och säkert och för att skapa god kvalitet i kommunens tjänster. Medarbetarnas erfarenheter samt 
målgruppens (brukarnas) åsikter och synpunkter ger värdefull information i arbetet med att kvalitetssäkra 
och vidareutveckla verksamhetens grunduppdrag. Dessa erfarenheter, åsikter och synpunkter fångas genom 
kontinuerliga dialoger. 

Med kvalitet menas att verksamheten arbetar med effektiva och ändamålsenliga processer, uppfyller sina mål 
och de krav i form av lagstiftning, föreskrifter och annan styrning som gäller för verksamheten. För att uppnå 
kvalitet i den service och de tjänster som verksamheten levererar behövs en kontinuerlig utveckling och 
förbättring av verksamheten. 

Som utgångspunkt för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete kan verksamheterna identifiera och 
fastställa vilka processer som är nödvändiga för att uppfylla verksamhetens mål och krav. En process kan 
beskrivas som en återkommande serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. 
För att ta fram och beskriva processer behöver verksamheten tydliggöra vem som äger och ansvarar för 
dessa samt identifiera vilka aktiviteter som ingår och i vilken ordning de ska genomföras. När ett bestämt 
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras behövs kan detta beskrivas i form av en rutin. 

Verksamheterna identifierar eventuella förbättringsområden och prioriterar den eller de processer som är 
viktigast eller har störst kvalitets- eller effektivitetsproblem. Genom att synliggöra processer, fastställa 
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rutiner och arbeta med avvikelser och brister kan medarbetarna vara delaktiga och bidra till en lärande 
organisation. Med stöd av beskrivningen av grunduppdraget kan verksamheterna informera om och 
kommunicera tjänsternas innehåll. På detta sätt skapas förutsättningar för att målgruppens förväntning 
överensstämmer med de tjänster som verksamheten levererar. 

Många processer går över verksamhetsgränserna och behöver därför en hög grad av samordning och 
samverkan. Detta beskrivs i grunduppdraget med stöd av frågorna - vem eller vilka aktörer ska verksamheten 
samverka med? I de fall kvalitet i tjänsterna uppnås genom en hög grad av samverkan med aktörer utanför 
den egna verksamheten behöver ett gemensamt arbete ske, där verksamheterna tillsammans utgå från och 
arbeta med frågan ”vilket	problem	ska	vi	lösa?”. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr BUN 2021/129 

BUN § 160 Taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2022 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta taxor för barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter 2022, enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i 
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 
inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 
med det statliga maxtaxesystemet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 
igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 
i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 
hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 
inför varje år (för 2021 uppgår inkomsttaket till 50 340 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag BUNAU § 83 den 16 september 2021 
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 15 september 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
__________ 
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Taxor för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige anta taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2022, enligt följande:  

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i 
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 
inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 
med det statliga maxtaxesystemet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 
igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 
i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 
hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 
inför varje år (för 2021 uppgår inkomsttaket till 50 340 kronor per månad): 

Beskrivning av ärendet 
År 2001 fattade riksdagen beslut om att införa maxtaxa, det vill säga en högsta 
avgift för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt att 
statsbidrag utgår till de kommuner som tillämpar denna maxtaxa.  
 
Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av 
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive 
tredje barnet i hushållet. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en 
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respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det 
första, andra respektive tredje barnet i hushållet.  

Avgiften får inte beräknas på inkomster överstigande ett inkomsttak. Inkomsttaket 
indexregleras och fastställs av Skolverket inför varje år (för 2021 uppgår 
inkomsttaket till 50 340 kronor per månad). 

Avgiften beräknas per barn oavsett vistelsetid. 

Verksamhet Avgift/taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 %, 

andra barnet 2 % och 

tredje barnet 1 %. 

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per 
vecka är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 %, 

andra barnet 1 % och  

tredje barnet 1 %. 

Pedagogisk 
omsorg 

Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en avgift på 500 kronor ska tas ut av 
den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt 
anordnad prövning i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för 
prövning inom skolväsendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser vidare att taxor för plats inom förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg antas i enlighet med det statliga 
maxtaxesystemet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med reglerna i kommunallagen 2017:725 Kommuner 
och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. 
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Beslutet överensstämmer även med Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Beslutet överensstämmer med ”Rutin kring kommunens beslut avgifter och 
taxor”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 15 september 
 

 

 

Ingela Sörqvist 
controller 
  

Catrin Eriksson 
Förvaltningschef/skolchef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr VAN 2021/103 

VAN § 105 Driftbudget 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 
driftbudget och noterar detta. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka förslaget till 
kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget 
för år 2022 enligt budgetutskottets anvisningar. 

Den totala driftbudgeten uppgår till 384 669 tkr och är en minskning med 5 000 
tkr i jämförelse med 2021. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från controller Emil Thodal, daterad 2021-09-03 
- Bilaga: Förslag till driftbudget välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022 
- Protokollsutdrag VAN AU § 153 16 september 2021 

Beslutet skickas till 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunstyrelsens budgetutskott 
__________ 
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Driftbudget 2022 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till driftbudget för år 
2022, uppgående till 384 669 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar budgetutskottets 
preliminära budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget 
för år 2022 enligt budgetutskottets anvisningar.  

Den totala driftbudgeten uppgår till 384 669 tkr och är en minskning med 5 000 
tkr i jämförelse med 2021. 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
Den föreslagna budgeten för 2022 har inte tagit hänsyn till ökade volymer, 
indexuppräkning, ökade kapitalkostnader samt ökade IT-kostnader.  

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt budgetutskottets anvisningar tas ej hänsyn till volymökningar, 
indexuppräkningar eller förändrade kapitalkostnader vilket innebär anpassningar 
för verksamheterna.  

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 
strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunen och dess verksamhet. 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska en budget för nästa kalenderår upprättas 
varje år. 

Inför beslutet ska styrelse/nämnd genomföra MBL § 19-information och MBL § 
11-förhandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Emil Thodal, daterad 2021-09-03 
Bilaga: Förslag till driftbudget välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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1 Inledning/sammanfattning 
  

  

  

Förvaltningens arbete påverkas bland annat av fortsatt hög arbetslöshet och svårigheter att bryta 
strukturarbetslösheten. Även en minskning av de riktade statsbidragen samt osäkerhet angående 
storleken på ersättning påverkar förvaltningens arbete. 

Projektering för nytt demensboende och utökning av administrativa lokaler på Åmålsgården har 
genomförts och överlämnats för beslut till kommunfullmäktige. Osäkerhet kring kommande 
kostnader råder. 

Åmåls kommuns satsning på "Utvecklingsjobb Åmål" fortsätter med minskad ram vilket kommer 
påverka antalet individer som omfattas av satsningen. 

Ny lagstiftning infördes 1 juni 2021, Barnafrid, som innebär att barn som har bevittnat våld i 
hemmet betraktas som brottsoffer vilket kan medföra ökade kostnader för placeringar eller andra 
insatser i familjen. Förvaltningens ekonomi påverkas av en ökad mängd anmälningar och 
placeringsbehov till följd av segregation, psykisk ohälsa och utanförskap. 

När nya lagen med särskild service för vissa funktionshindrade, LSS träder i kraft kommer 
lagförändringarna innebära ökade kostnader för kommunen. 

Omställningen till den nära vården innebär att vården i högre utsträckning kommer att ges i det 
egna hemmet. Det innebär i sin tur ökade volymer insatstimmar av hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. 

2 Budgetförslag 

2.1 Driftbudget 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget för 2022 föreslås till 384 669 tkr som är en 
minskning med 5 000 tkr att jämföra med 2021 på grund av att enheten arbete och vuxnas lärande 
har en tillfälligt utökad ram 2022 avseende utvecklings- jobb Åmål på 5 000 tkr istället för tidigare 
års 10 000 tkr. Kompensation av indexuppräkningen har skett genom internjustering av budget. 

Driftbudget per verksamhetsområde 
Verksamhetsområde 2022 2021 Förändring 

Förvaltning/stab och 
bistånd 

26 193 26 098 95 

Arbete och vuxnas lärande 45 782 50 438 -4 656 

Hemsjukvård 28 742 28 650 92 

Individ- och familjeomsorg 38 362 38 203 159 

Stöd och funktion 83 826 84 833 -1 007 

Äldreomsorg 161 764 161 447 317 

Summa 384	669 389	669 ‐5	000 

2.1.1 Specifikationer 

2.1.1.1 Förvaltning, stab och bistånd 

Indexuppräkningar enligt budgetdirektiven för 2022 uppgår till 95 tkr. 
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En förändring i den demografiska utvecklingen med en ökning av andelen äldre innebär en ökad 
belastning vad gäller utredningar inom gruppen. Konsekvensen av att inte få täckning för 
volymökningarna kan komma att påverka rättssäkerhet, handläggningstider och ökade kostnader 
för utskrivning från slutenvård. 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Indexuppräkning 95  

SUMMA,	tkr 95  

2.1.1.2 Arbete och vuxnas lärande 

Enheten arbete och vuxnas lärande har en tillfälligt utökad ram 2022 avseende utvecklings- jobb 
Åmål på 5 000 tkr. 

Indexuppräkning enligt budgetdirektiven 2022 uppgår till 344 tkr. 

Fortsatt högt inflöde på försörjningsstöd kommer påverka det ekonomiska resultatet under 2022. 
Halverad ersättning för utvecklingsjobb Åmål innebär färre personer i insatsen. 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Tillfälligt utökad ram utvecklingsjobb Åmål -5000  

Indexuppräkning 344 . 

SUMMA,	tkr ‐4656  

2.1.1.3 Hemsjukvård 

Med anledning av de volymökningar som förekommer tillsammans med det ökade hälso- och 
sjukvårdsbehovet som det också innebär kan vi inte dra in på timmar av legitimerad personal. 
Förslaget att minska budget för hyra av tekniska hjälpmedel kan innebära att det finns ett dolt 
uppdämt behov av hjälpmedels- och rehabinsatser när pandemin avtar och fler vill/vågar ta emot 
mer rehabinsatser i hemmet igen vilket i sin tur kan göra att hyreskostnaderna för tekniska 
hjälpmedel går upp. 

Indexuppräkning enligt budgetdirektiven 2022 uppgår till 92 tkr och kapitalkostnaden minskar 
med 5 tkr enligt prognostiserad beräkning. 

  

  

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Indexuppräkning 92  

SUMMA,	tkr 92  

2.1.1.4 IFO 

Individ- och familjeomsorg, IFO har dubbelt uppdrag, dels ge råd och stöd i öppna verksamheter 
men även ansvara för en rättssäker myndighetsutövning. 

Verksamhet Volym	2019 Volym	2020 Förändring 

Råd	och	stöd    

Familjecentral - stödsamtal antal familjer och enskilda föräldrar 87 93 6 

Antal berörda barn 173 145 -28 

Ungvux    

Antal personer råd och stöd 144 226 82 
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Verksamhet Volym	2019 Volym	2020 Förändring 

Antal berörda ungdomar  81  

Myndighetsutövning    

Orosanmälningar barn  och unga 412 402 -10 

Antal egen ansökningar barn och familj 32 20 -12 

Orosanmälningar vuxna 170 107 -63 

Antal egen ansökningar vuxna 67 82 15 

Genomförda utredningar gällande misstanke barn som far illa 192 221 29 

Genomförda vuxenutredningar 148 149 1 

Antal insatser till barn och unga 109 112 3 

Antal Insatser vuxna 149 156 7 

Antal placeringar utanför det egna hemmet 71 75 4 

Volymförändringen avser ett ökat antal familjehemsplaceringar, vilka ofta är uppväxtplaceringar. 
En familjehemsplacering kostar ca 240 tkr per år. Ökningen avser 4 placeringar. 

Indexuppräkning enligt budgetdirektiven 2022 uppgår till 159 tkr. 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Indexuppräkning 159  

SUMMA,	tkr 159  

Nuläge 

Antalet orosanmälningar av våldskaraktär har ökat vilket genererat i att fler barn har fått 
familjehemsplaceras samt att kvinnor fått skyddsplacerats. Ungdomar med allvarlig 
beroendeproblematik med psykisk ohälsa har ökat. Volymökning av antalet medborgare i Åmåls 
kommun som söker sig till öppenvården p.g.a. psykisk ohälsa, beroendeproblematik samt våld i 
nära relationer har skett. Antalet ärenden med inslag av våld har ökat. Allvarlig information har 
kommit till IFO gällande ungdomar som bildar gäng och att gängmedlemmarna blir allt yngre, ålder 
runt 11–12 år. Barn som riskerar att inte kunna fullfölja sina studier, hamna i ett socialt 
utanförskap, kriminellt leverne och med allvarlig beroendeproblematik. 

Konsekvensbeskrivning	med	riskbedömning 

Kraftigt överskriden budget gällande familjehemsplaceringar då lagen är tydligt med att barn och 
ungdomar har rätt till den vård som situationen kräver. 

Med volymökningarna som skett finns inga resurser att finnas där barnen vistas, samtala med dem 
till exempel ute på stan under eftermiddagar, kvällar och helger, ge råd och stöd för att skapa en 
trygg miljö för dem. Risk finns att om satsning på förebyggande insatser i form av fältarbetare 
uteblir kan det medföra stora placeringskostnader i framtiden. 

2.1.1.5 Stöd och funktion 

Internjustering av budget från Stöd & funktion till övriga verksamheter för kompensation av 
indexuppräkningar uppgår till -1007 tkr. 

Inom Stöd- och funktion ser vi volymökningar under 2021 och 2022 inom både personlig assistans 
och bostad med särskild service för barn och unga enligt 9:8 § lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Omstrukturering inom befintlig ram måste göras för att kunna verkställa ett 9:8 
boende. 

Daglig verksamhet ökar med tre brukare under år 2022 för att sedan vara konstant de kommande 
åren. Hänsyn är tagen till kommande pensionsavgångar bland brukarna. Kostnad per brukare inom 
daglig verksamhet var år 2020 ca 230 tkr. 



   

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden, Budgetförslag 2022 (augusti 2021) 5(5) 

Stöd och funktion har fått beslut att verkställa om särskilt anpassat boende som kommer att uppgå 
till ca 200 tkr. 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Internflytt av budget för indexuppräkning -1007  

SUMMA,	tkr ‐1007  

2.1.1.6 Äldreomsorg 

Konsekvenser av att ramökning ej sker utifrån prognostiserade målgruppsökningar löses via 
omfördelningar inom äldreomsorgens budget. 

Omfördelning i ram genomförs genom att 500 tkr flyttas från anhöriganställningspost till 
Hemvården. Ett stort ärende med anhöriganställning har under sensommaren övergått till en säbo 
plats. 

Förändringar i personalomkostnadsposten ca 400 tkr flyttas över till Hemvården. 

Justeringar i enheternas driftbudget ca 100 tkr flyttas till hemvården. 

Hemvården effektiviseras via minskade restider i Södra gruppen i och med flytt till Solsäter 
ca 150 tkr. 

Förändring Belopp	(tkr) Konsekvenser/beskrivning 

Indexuppräkning 317  

SUMMA,	tkr 317  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2021/104 

VAN § 106 Investeringsbudget 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

investeringsbudget och noterar detta. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka förslaget till 

kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärd och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat ett förslag till 

investeringsbudget för år 2022 som framgår av bilaga ”Investeringsäskande 2022 

samt investeringsplan för åren 2023–2025. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 september 2021 från controller Emil Thodal 

- Bilaga: Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023–2025 
- Protokollsutdrag VAN AU § 154 16 september 2021 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomienheten 
Kommunstyrelsens budgetutskott 

__________ 
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Investeringsbudget 2022 

Förslag till beslut 
Välfärd och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
investeringsbudget för år 2022 som uppgår till 4 885 tkr samt investeringsplan för 
åren 2023–2025.  

Sammanfattning av ärendet 
Välfärd och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
investeringsbudget för år 2022 som framgår av bilaga ”Investeringsäskande 2022 
samt investeringsplan för åren 2023–2025. 

 

Välfärd och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
Välfärd och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till investeringsbudget för år 
2022 och plan för åren 2023–2025, samt tillkommande investeringsäskanden 
framgår av bilaga ”Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023–
2025. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalkostnad (avskrivning och internränta) för 2022 års investeringar beräknas 
bli cirka 1 227 tkr för år 2023. Avskrivningstiden varierar mellan tre och tio år. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 
strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunen och dess verksamhet. 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska en budget för nästa kalenderår samt en 
plan för ekonomin upprättas varje år. 

Inför beslutet ska styrelse/nämnd genomföra MBL § 19-information och MBL § 
11-förhandling. 

(Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 
investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. En investeringskalkyl har upprättats. 
Uppföljning/slutredovisning ska ske året efter då investeringen genomförts.) 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Välfärd och arbetsmarknadsförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Emil Thodal 2021-09-02 VAN 2021/104 2 (2)
 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Emil Thodal, daterad den 2 september 2021 
Bilaga: Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023–2025. 
 

 

 

Emil Thodal 
controller 
  

 Helena Wretman 
 Förvaltningschef 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomienheten 



 

Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023 ‐ 2025 
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Investeringskalkyler 2022  

Förslag till beslut 
Välfärds och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande investeringskalkyl 

1. IT-utrustning 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärds och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en investeringskalkyl för 
investeringar år 2022.  

Välfärds och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
Av investeringskalkylen ska, förutom investeringsutgiften, även framgå vilka 
ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten 
(driftbudgeten) och motivering/behov av investeringen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Av investeringskalkylerna framgår vilka ekonomiska konsekvenser 
investeringarna får i den löpande driftbudgeten mellan åren 2023–2025. 

Måluppfyllelse 
Enligt kommunens investeringspolicy ska varje investeringsprojekt som syftar till 
ett bättre resursutnyttjande och vars budgeterade totalutgift överstigen tio 
prisbasbelopp en beräkning/kalkyl (investeringskalkyl) tas fram vilken ska 
redovisas till respektive styrelse/nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Emil Thodal daterad 2021-09-01 
Bilaga: investeringskalkyl IT-utrustning 
 

 

 

Emil Thodal 
controller 
  

 Helena Wretman 
 Förvaltnigschef 

 

 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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Beslutet skickas till 

Helena Wretman, förvaltningschef  
Ekonomienheten 
 



ÅMÅLS KOMMUN Kalkyl för investeringsprojekt 2021-09-01

Startår, investering (År 0): (budgetår)

Investeringsprojektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringsutgift: 1 500 (Tkr)

År 0 År 1 År 2
Ange i belopp för vilken/vilka  
budgetår som investeringen avser 1 500

Beräknad driftskostnad tre år framåt efter genomförd investering - förkalkyl (tkr)

År 1 År 2 År 3 Totalt för år 1-3
Avskrivning 500 500 500 1 500
Internränta 16 9 3 28
Summa kapitalkostnad 516 509 503 1 528
Intäkter (-) 0
Resultatpåverkan: 0
Kostnadsminskning (-) 0

Övriga driftskostnader, tex licenser 0
Engångskostnader, tex konsult 0
Summa driftskostnad inkl kapitalkostnad 516 509 503 1 528

Avskrivningstid 3
Internänta 1,25%
Prisbasbelopp 47 600

Typ av tillgång:

Objekts ID i anläggningsrutin
(ekonomiavdelningen)

Kompletterande uppgifter:
 

Kostnadkontering: Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt
710 591 7669

Slutredovisning:
Vilket år slutredovisning ska ske?

KALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKT

 122 Inventarier

2023

IT-utrustning

Utbyte av datorer enligt plan från IT-enheten

2022

Specifikation
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Dnr VAN 2021/102 

VAN § 104 Verksamhetsplan 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan och noterar detta. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka förslaget till 

kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till 

verksamhetsplan för år 2022. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2021 från controller Emil Thodal 

- Verksamhetsplan 2022 

- Protokollsutdrag VAN AU § 152 16 september 2021 

Beslutet skickas till 

Helena Wretman, förvaltningschef 

Kommunstyrelsens budgetutskott 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga/handling 

__________ 
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Verksamhetsplan 2022 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 
inklusive inriktningsmål för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till 
verksamhetsplan för år 2022. 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
Förslag till verksamhetsplan 2022 har sin utgångspunkt i kommunens vision samt 
de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige 
tagit beslut om.  

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 
strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av 
kommunens och dess verksamheter. 

Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap § 6) ska budgeten även innehålla en 
plan för verksamheten. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från controller Emil Thodal, daterad 2021-09-03 

- Bilaga verksamhetsplan 2022. 
 

 

Emil Thodal 
controller 
  

 Helena Wretman 
 Förvaltningschef 

 

 

Beslutet skickas till 

Helena Wretman, förvaltningschef 
Kommunrevisionen, beslut samt bilaga/handling 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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Inledning 
Verksamhetsplan finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. Den utgår från strategiska 
utvecklingsmål, siktar mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. I visionsstyrningsmodellen ska de globala 
målen i Agenda 2030 inarbetas i kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Styrelsen och nämndernas planering baseras på kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplan. I dessa 
anvisningar bedöms att det finns ett högst prioriterat utvecklingsområde, Fler	i	arbete, och tre ytterligare 
utvecklingsområden, Fullföljda	studier,	Förbättrad	hälsa	och	ökat	välbefinnande	samt	Minskad	klimatpåverkan	
och	ökad	ekologisk	hållbarhet. 

Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens och nämndernas inriktningsmål och nyckeltal. Planen 
innehåller även uppgifter om budget för nästkommande år, innevarande år och föregående år. 

Information om styrelsen/nämnden 
Ordinarie Parti Ersättare Parti 

Ewa Arvidsson, ordförande S Christer Örtegren S 

Rolf Lindström, 1:e vice ordf. S Hassan Dalo S 

Anette Andersson S Ulla Pettersson S 

Hussam Hawarne V Mariann Petterson S 

Nina Nilsson MP Monica Kristoffersson S 

Camilla Ackerblad, 2:e vice ordf. M Nada Cvijanovic L 

Anne Sörqvist C Jan Sedenka M 

Lillemor Hårdstedt KD Lena Kock C 

Anne Kaye SD Susanne Carlsson SD 

Information om förvaltningen 
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Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen omfattar; 

 Individ- och familjeomsorg – stöd till barn, unga, vuxna och familjer 
 Omsorg om äldre och yngre – stöd i hemmet, stöd i vård- och omsorgsboende, daglig sysselsättning, 

anhörigstöd samt kommunal hälso- och sjukvård 
 Insatser enligt LSS/SFB (socialförsäkringsbalken/personlig assistans) – stöd till personer med 

funktionsnedsättning i hemmet, på boende eller daglig verksamhet 
 Insatser för stöd och som skapar förutsättningar till egen försörjning - försörjningsstöd samt 

arbetsmarknadsinsatser 
 Förmedla kunskaper och stödja vuxna eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället 

- vuxenutbildning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 
lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård 
eller hjälp som den har rätt till. 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen är organiserad i fem verksamhetsområden; äldreomsorg, stöd- 
och funktion, individ- och familjeomsorg, hemsjukvård samt arbete och vuxnas lärande. Varje område leds av 
en verksamhetschef. Dessutom finns en biståndsavdelning, bemanning och kompetensförsörjningsenhet samt 
medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Beskrivning av grunduppdrag 
Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga 
föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, 
inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen. 

Grunduppdraget ska svara på följande frågor: 

 För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten? 
 Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa? 
 Vad ska verksamheten utföra? 
 Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med? 

Verksamheterna beskriver sina grunduppdrag i syfta att skapa samsyn och förståelse för uppdraget. Detta 
sker genom dialog inom verksamheten, inom förvaltningen och med uppdragsgivaren. Beskrivningen kan 
kommuniceras både intern och externt. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för människor 
som bor och vistas i Åmåls kommun att kunna leva ett självständigt liv, känna trygghet och vara delaktiga i 
samhällslivet genom att tillhandahålla: 

 Äldreomsorg 
 Omsorg om funktionsnedsatta 
 Kommunal hälso- och sjukvård 
 Individ- och familjeomsorg 
 Arbetsmarknadsinsatser 
 Vuxenutbildning  

Arbete	och	vuxnas	lärande 

Verksamheten arbetar enligt socialtjänstlagen med att bistå individer att komma i egen försörjning och under 
tiden pröva rätten till ekonomiskt bistånd. Stärka arbetssökande möjligheter till arbete, studier och bli 
självförsörjande -stegförflyttning. 

Andra områden är konsumentvägledning, skuldsanering, dödsboanmälan men även viss ungdomsverksamhet 
i förebyggande syfte. 

Vuxenutbildningen arbetar enligt skollagen och ska förmedla kunskaper och stödja vuxna elever så att de kan 
arbeta och verka i samhället samt möjliggöra fortsatta studier. Utgångspunkten för studierna ska vara den 
enskildes individuella behov och förutsättningar. 

Hemsjukvård 

Hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i ordinärt och särskilt boende, korttidsboende samt 
biståndsbedömd dagverksamhet. Medicintekniskt underhåll och besiktningar, reparationer av kommunala 
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hjälpmedel samt justeringar av hjälpmedel. Anpassningar av kommunala hjälpmedel. 

Hemsjukvården riktar sig till patienter med somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning som inte 
kan ta sig till Västra Götalandsregionens mottagningar utan större svårigheter. Patienter med behov av 
hemsjukvård över tid, oavsett ålder eller diagnos. 

Kriterier för hemsjukvård: Behov av hemsjukvård över tid, oavsett ålder eller diagnos, som kan ges med 
bibehållen patientsäkerhet i patientens hem. 

Individ‐	och	familjeomsorg 

Individ- och familjeomsorg, IFO har dubbelt uppdrag, dels ge råd och stöd i öppna verksamheter men även 
ansvara för en rättssäker myndighetsutövning. 

IFO ansvarar för ett förebyggande, uppsökande socialt arbete riktat direkt till den enskilde vuxne, barn/unga 
och deras familjer. 

IFO kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan från den enskilde vuxne, familjen eller 
ungdomen, eller efter en anmälan från någon annan verksamhet eller person. 

IFO behöver ofta hämta in uppgifter från hälso- och sjukvården, skolan och polis för att kunna göra en allsidig 
utredning och bedömning av vilka insatser som är lämpliga. 

Utöver extern samverkan behövs en intern samverkan för samordning av insatser till barn, unga och deras 
familjer men även gällande vuxna individer. 

Individ- och familjeomsorgen arbete bygger på frivillighet och samarbete med den eller de berörda, (SoL). 

Under vissa omständigheter finns möjligheter att föreslå åtgärder mot den vuxnes,(LVM) barnets, den unges 
eller föräldrarnas och vilja, (LVU). 

Inom IFO:s verksamhet ryms även familjerättsliga ärenden så som ansvarar för faderskap- och moderskaps 
utredningar, vårdnadstvister, adoptioner med mera, denna del av IFO lyder under föräldrabalken,(FB). 

Stöd	och	funktion 

Myndighetsutövningen inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS riktar sig till 
målgruppen barn, unga och vuxna. Efter beslut om personkretstillhörighet ska beslutade insatser tillförsäkra 
den enskilde goda levnadsvillkor. 

Verksamhetens grunduppdrag är att tillgodose behov hos alla kommuninvånare som har en 
personkretstillhörighet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Att verkställa uppdraget innebär att tillförsäkra brukaren goda levnadsvillkor, vilket innebär 
självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och en samlad helhetssyn kring 
brukaren. Uppdraget innehåller också avlastning för anhöriga. 

Att tillförsäkra en brukare goda levnadsvillkor görs genom insatser i form av särskilt stöd och service; 
avlösarservice, bostad med särskild service för både barn och vuxna, daglig verksamhet, personlig assistans, 
kontaktperson, korttidstillsyn för barn över 12 år, korttidsvistelse, ledsagarservice samt personligt stöd. 

Lagens målsättning är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

Äldreomsorg 

Myndighetsutövningen utgår bland annat från socialtjänstlagen, SoL och riktar sig i huvudsak till målgruppen 
65 år och äldre med ett omvårdnadsbehov. Även beslut om bostadsanpassning och möjligheter till 
anhörigstöd kan erbjudas. Den enskilde ska genom beslut enligt socialtjänstlagen tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. 

Verkställa beslut enligt SoL gällande särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet samt utföra delegerade 
och instruerade uppgifter från kommunala hemsjukvården (HsL). 

Målgruppen är främst äldre. Insatserna skall utföras med kvalitet så att den enskilde kan leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den 
enskilde personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och 
individanpassning. 
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Planera ekonomi, mål och kvalitet 
Visionsstyrningsmodellen i Åmåls kommun beskriver principerna om styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll för ekonomin, måluppfyllelse och kvalitetsarbete. 

 

Arbetssättet för planering och uppföljning innebär kontinuerlig dialog mellan både politik och förvaltning och 
mellan ledning och medarbetare i verksamheten på respektive organisatorisk nivå. Dessa dialoger syftar till 
att följa upp verksamhetsplanen och främja verksamhetsutveckling. Genom systematiska och strukturerade 
samtal om mål och resultat samt genom kvalitetssäkring av grunduppdraget identifieras utvecklingsbehov. 

Ekonomi 
I nedanstående tabell redovisas kommunstyrelsens/nämndens budgetförslag inför kommande år, bokslut 
och avvikelse mot budget för föregående år samt budget och beräknad avvikelse för innevarande år. 

Eventuella avvikelser redovisas som överskott om nettokostnader är lägre än budget och underskott om 
nettokostnader är högre än budget. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftsbudget 
	 2020 2021 2022 

 Bokslut Avvikelse	
budget 

Budget Avvikelse	
budget	enligt	

prognos 

Budget 

Förvaltning/stab och 
bistånd 

20 068 3 143 26 098 400 26 193 

Arbete och vuxnas lärande 50 497 -3 306 50 438 -7 100 45 782 

Hemsjukvård 28 405 72 28 650 500 28 742 

Individ och familjeomsorg 38 409 -2 541 38 203 -700 38 362 

Stöd- och funktion 81 587 1 752 84 833 800 83 826 

Äldreomsorg 163 404 818 161 447 -700 161 764 

Summa,	tkr 382	370 ‐62 389	669 ‐6	800 384	669 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats en ram på 389 669 tusen kronor (tkr) före 
löneuppräkning 2021. Nämndens preliminära budgetram för 2022 är minskad med 5 000 tkr jämfört med 
2021. Minskning sker med färre medel till Utvecklingsjobb Åmål samt ej återförda medel till försörjningsstöd. 
Anpassningar för volymökningar sker inom tilldelad/befintlig ram. 

Investeringsbudget 
	 2020 2021 2022 
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 Bokslut Avvikelse	
budget 

Budget Avvikelse	
budget	enligt	

prognos 

Budget 

Förvaltning/stab och 
bistånd 

 390 985 0 1 900 

Arbete och vuxnas lärande 250 95 455 0 675 

Hemsjukvård 414 76 355 0 345 

Individ- och 
familjeomsorg 

142 8 180 0 300 

Stöd- och funktion 377 78 385 0 315 

Äldreomsorg 1 000 422 1 216 0 1 350 

Summa,	tkr 2	183 1	069 3	576 0 4	885 

Investeringsbudget för 2022 uppgår till 4 885 tkr. 

Mål 
Visionen för Åmåls kommun,	Sveriges	mest	gästvänliga	stad,	antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 
2012. Grundtankarna kring visionen är att den ska fungera som en gemensam framtidsbild, engagera och 
inspirera till utveckling av Åmåls kommun och ge en tydlig färdriktning och skapa förutsättningar för att 
Åmåls kommun blir en plats för det goda livet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att visionen ska brytas ner i strategiska utvecklingsområden och strategiska 
mål. Fyra strategiska utvecklingsområden har identifierats som viktiga för att nå visionen. Till dessa 
utvecklingsområden har kommunfullmäktige kopplat strategiska mål, vilka ska vara vägledande vid 
fastställande av inriktningsmål, förvaltningarnas plan för genomförande samt verksamheternas aktiviteter 
och nyckeltal. 

Strategiska	
utvecklingsområden 

Strategiska	mål 

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

Livslång trygghet I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

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

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

Nedan redovisas kommunstyrelsens/nämndens inriktningsmål och nyckeltal för nästkommande år. 

Beskrivning av nyckeltal 
Nyckeltal som hämtats från Kolada (databas för kommuner och regioner) tydliggörs genom följande ikon: 

 

Vissa nyckeltal som styrelsen/nämnden planerar att följa kopplas både till inriktningsmål och till något av de 
globala målen i Agenda 2030, vilket tydliggörs under respektive nyckeltal ovan. Dessa nyckeltal jämförs både 
mot riket och med liknande kommuner utifrån socioekonomi som bygger på ohälsotal, utrikes födda, 
utbildningsnivå, förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respektive äldre i befolkningen. 

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

Att ge förutsättningar för arbete och försörjning genom 
utbildningsinsatser för den enskilde, anpassade efter den 
lokala, regionala och nationella arbetsmarknadens 

Andelen avbrott på SFI 
 
Globala	mål 

 4. God utbildning för alla 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

rekryteringsbehov. 

 

Periodicitet 
Tertial	variant	T 

Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som efter 
kursslut kommer ut i självförsörjning via arbete/vidare 
studier. 
 
Globala	mål 

 4. God utbildning för alla 

 
Periodicitet 
Halvår	H 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
Inriktningsmål Nyckeltal 

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. Förhållningssättet ska främja den enskildes 
delaktighet, trygghet och självständighet. 

Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - trygg med 
personal, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Brukarbedömning gruppbostad LSS  - trygg med personal, 
andel (%) 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

Periodicitet 
År 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Brukarbedömning boendestöd SoL - trygg med personal, 
andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att 
framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

 

 
Periodicitet 
År 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel 
(%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Verksamheten ska tidigt identifiera individer, familjer i 
risksituationer och särskilt bör våld i nära relationer, 
psykisk ohälsa och missbruk prioriteras. Förvaltningen 
ska tidigt reagera, agera och samverka. 

Pågående insats som har försvårats på grund av 
pandemin. 
 
 
Inga tillgängliga data 
Periodicitet 
År 

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

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta 
med ett gott och nära ledarskap i god arbetsmiljö samt 
vara en attraktiv arbetsgivare för att säkra en framtida 
personalförsörjning. 

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

 3. Hälsa och välbefinnande 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

 
Periodicitet 
Halvår	H 

Heltidsanställda månadsavlönade inom omsorg om äldre 
och personer med funktionsnedsättning, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Att med effektiva arbetsmarknadspolitiska insatser få fler 
personer med ekonomiskt bistånd att nå egen försörjning 
med fokus på ungdomar som står utanför arbete och 
studier samt personer med bristande språkkunskaper. 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

 
 

 
Periodicitet 
År 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, 
andel (%) 

 
Globala	mål 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
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Inriktningsmål Nyckeltal 

 
Periodicitet 
År 

Digitalisering och välfärdsteknik ska alltid vara ett 
alternativ till ändamålsenlig lösning för att stärka 
självständighet och delaktighet för den enskilde samt 
kunna frigöra resurser för att möta framtida behov. 

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

Övriga nyckeltal som styrelsen/nämnden följer 
Övriga	nyckeltal 

Utfall	
2020 

Riket	
2020 

Utfall	
2019 

Riket	
2019 

Utfall	
2018 

Riket	
2018 

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) 
Kolada: N23801  

  13,1 11,6 13,0 12,0 

 Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%) Kolada: N21824  

  19,0 22,3 19,8 22,9 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ Kolada: 
N20048  

  231 617 238 659 233 086 241 908 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum tillförsta erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde Kolada: U23401  

  163 67 74 53 

 Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, 
kr/brukare Kolada: N28013  

  883 623 1 063 48
9 

809 776 1 027 27
1 

 Invånare med insatser enl. LSS, andel (%) 
Kolada: N28892  

  0,98 0,73 1,02 0,72 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 
Kolada: N35001  

  486 807 516 803 

Kostnad barn ochungdomsvård, kr/inv 
Kolada: N33001  

  2 385 2 215 2 011 2 158 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 
Kolada: N31001  

  2 032 1 420 1 427 1 388 

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, 
kr/inv Kolada: N40011  

  835 479 1 119 497 

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-
64 år Kolada: N18101  

  1 934 1 025 2 069 984 
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Kvalitet 
Att tillvarata medarbetares kompetens, motivation och förståelse för uppdraget samt skapa ett 
handlingsutrymme i mötet med kommuninvånarna är avgörande för att verksamheten ska bedrivas effektivt 
och säkert och för att skapa god kvalitet i kommunens tjänster. Medarbetarnas erfarenheter samt 
målgruppens (brukarnas) åsikter och synpunkter ger värdefull information i arbetet med att kvalitetssäkra 
och vidareutveckla verksamhetens grunduppdrag. Dessa erfarenheter, åsikter och synpunkter fångas genom 
kontinuerliga dialoger. 

Med kvalitet menas att verksamheten arbetar med effektiva och ändamålsenliga processer, uppfyller sina mål 
och de krav i form av lagstiftning, föreskrifter och annan styrning som gäller för verksamheten. För att uppnå 
kvalitet i den service och de tjänster som verksamheten levererar behövs en kontinuerlig utveckling och 
förbättring av verksamheten. 

Som utgångspunkt för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete kan verksamheterna identifiera och 
fastställa vilka processer som är nödvändiga för att uppfylla verksamhetens mål och krav. En process kan 
beskrivas som en återkommande serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. 
För att ta fram och beskriva processer behöver verksamheten tydliggöra vem som äger och ansvarar för 
dessa samt identifiera vilka aktiviteter som ingår och i vilken ordning de ska genomföras. När ett bestämt 
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras behövs kan detta beskrivas i form av en rutin. 

Verksamheterna identifierar eventuella förbättringsområden och prioriterar den eller de processer som är 
viktigast eller har störst kvalitets- eller effektivitetsproblem. Genom att synliggöra processer, fastställa 
rutiner och arbeta med avvikelser och brister kan medarbetarna vara delaktiga och bidra till en lärande 
organisation. Med stöd av beskrivningen av grunduppdraget kan verksamheterna informera om och 
kommunicera tjänsternas innehåll. På detta sätt skapas förutsättningar för att målgruppens förväntning 
överensstämmer med de tjänster som verksamheten levererar. 

Många processer går över verksamhetsgränserna och behöver därför en hög grad av samordning och 
samverkan. Detta beskrivs i grunduppdraget med stöd av frågorna - vem eller vilka aktörer ska verksamheten 
samverka med? I de fall kvalitet i tjänsterna uppnås genom en hög grad av samverkan med aktörer utanför 
den egna verksamheten behöver ett gemensamt arbete ske, där verksamheterna tillsammans utgå från och 
arbeta med frågan ”vilket	problem	ska	vi	lösa?”. 
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Välfärds- och Arbetsmarknads-
nämnden i Åmåls kommun 

 
 

Förslag om oförändrad taxa 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobaksla-
gen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Taxorna gäller också lag om re-
ceptfria läkemedel (2009:730) 
 
Förslag till beslut 

 
Välfärds- och Arbetsmarknadsnämnden i Åmåls kommun beslutar följande: 
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstå-
ende lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar att 
handlägga och tillsyna enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel.  
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, 
där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på serve-
ringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de 
med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fortfarande är det tuffare tider för krögarna i vårt område så taxeförslaget 2022 föreslås 
oförändrat även detta år.  
 
I förslaget har vi däremot lagt till en taxa på serveringstillstånd, detta är en taxa som vi 
känner har saknats. Köper man ett bolag så krävs det nästan samma arbete som vid en ny-
ansökan, men vissa delar behöver man inte kontrollera igen enligt alkohollagen, så därför 
att vi satt ett förslag på 7000 kronor. Och så har vi tagit bort en avgift på taxor enligt to-
bakslagen, här har vi tagit bort taxan för köp av bolag. Detta beror på att vid köp av bolag 
med tobakstillstånd krävs det lika mycket jobb som vid en nyansökan enligt tobakslagen, 
samma saker måste kontrolleras därav föreslår vi att tidigare taxa tas bort. 
 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommu-
nerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkur-
rens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
 
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap 
10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725). Begräns-
ning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de 
kostnader som kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen). 
 
 
Dalsland och Säffle 2021-08-26 
 
Jeanette Krafft 
alkohol/ tobakshandläggare 
 
Daniel Berglöv 
alkohol/ tobakshandläggare  



Förslag Taxor 2022 
 

 
Taxor enligt alkohollagen 

Stadigvarande tillstånd Avgift kr Kommentar                 

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd, 
Ägarskiften, servering på tåg och båt 

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigva
serveringstillstånd 

7000: - Ingen återbetalning 

-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt 
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat 
alkoholutbud 

4000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF, 
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

2000: - Ingen återbetalning

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

3000: - Ingen återbetalning

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och 
pausservering 

5000: - 
 

Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering, 
servering eller kryddning av snaps 

Ingen avgift Sökande har tillstånd  
i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  
Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2500: - Sökande har tillstånd  
i Dalsland. Ingen återbe-
talning 

Tillfälliga tillstånd   
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal  
Sökanden har stadigvarande tillstånd i  
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år

3000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal 
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i Dalslandsko
nerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

 
5000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap 
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal 

 
2000: - 

 
Ingen återbetalning 

-Kunskapsprov med möjlighet till två omprov
(Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd)

1000: -
/prov

Per provtillfälle förutom 
nyansökans första prov 

Årlig avgift  
för stadigvarande serveringstillstånd 

  

Fast avgift serveringstillstånd 4000: -  
Fast avgift tillstånd för pausservering, 
provsmakning och catering 

2000: - Halv fast avgift 

Rörlig avgift kronor   
 
 
 
 
Beror på föregående  
års försäljning enligt 
restaurangrapport 

0-25 000 0: - 
25 001-50 000  1000: - 
50 001-100 000 2000: - 
100 001–150 000  3000: - 
150 001–200 000  4000: - 
200 001–300 000  5000: - 
300 001–600 000  6000: - 
600 001-900 000  7000: - 
900 001-1 200 000  8000: - 



1 200 001-1 500 000  9000: - 
1-500 001-2 500 000  10 000: - 
2 500 001-3 000 000  11 000: - 
3 000 001 - 12 000: - 

Påminnelseavgift  
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars! 
500: - första påminnelsen! 
1000: - andra påminnelsen, utredning startas. 

 

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter 
(2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622). 

ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 
 

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 
rörelse) 

 
7000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 
2000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 
4000 kr 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF, 
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägar-
förhållanden. 

         3000: - 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande)

 
         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 
 

 
Årsavgift för tillsyn och administration 

 
5000 kr 

 
Årsavgift för produkter utöver 
tobakstillstånd 

 

 
Avgift per tillkommande produkt 

 
500 kr 

 

Årliga avgifter  
(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 
 
2000: - 

Vid försäljning av  
t ex folköl och e-cigaretter 
blir det två produkter och 
totalt 3500: -              

     Två produkter 

 
 
3500: - 

     Tre produkter 

 
 
 
4500:- 

Försäljning av folköl, e-
cigaretter samt receptfria 
läkemedel 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
2021-09-20

Dnr: «Diarienr»/830
   

 

Åmåls kommun 
Överförmyndarenheten 
Box 62 
662 22 Åmål 

        Telefon:

   Fax: 
 
 

0532 – 777 400 
 
0532 – 777 401 
 

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål.
 
E-post:              ofn@amal.se 
 

 

 
 
 
 
 
 
Saken: Driftbudget 2022 
  
     

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att äska medel i tillägg till avtalsreglerad indexuppräkning för 
budget 2022. Äskandet uppgår till 745 tkr (tusen kronor) och avser ökade driftkostnader med 60 tkr 
för nytt handläggarsystem, ökade kostnader för bland annat avskrivningar och räntor för nytt 
handläggarsystem med 35 tkr samt personalkostnader med 650 tkr genom förstärkning med en 
handläggartjänst. 

 
Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden har upprättat förslag till driftbudget för år 2022. Den totala driftbudgeten 
uppgår till 5 295 tkr och är en ökning med 745 tkr i jämförelse med avtalad budget för 2022. 

 
Bakgrund 
 
Överförmyndarnämndens ståndpunkt 
Överförmyndarnämndens budgeterade kostnader år 2022 uppgår till 4 550 tkr och kommer belasta 
samverkanskommunerna enligt avtalad fördelningsnyckel. Budgeten är en uppräkning av 2021 års 
budget med arbetskraftskostnadsindex och konsumentprisindex enligt samverkansavtalet och innebär 
en ökning med 106 tkr. Ökningen avser enbart personalkostnader. Budgetförslaget utgår från 2022 
års budget, med justering för dels konsekvenser av tidigare fattat beslut, dels personalkostnader. Det 
innebär en ökad driftkostnad för det nya verksamhetssystemet med 60 tkr, ökade kapitalkostnader för 
bland annat nytt handläggarsystem med 35 tkr samt ökade personalkostnader med 650 tkr.  

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt samverkansavtalets anvisningar ska indexuppräkning ske varje år. För 2022 räknas budgeten 
endast upp med 106 tkr för personalkostnader enligt arbetskraftskostnadsindex på 2,80 procent. 
Konsumentprisindex leder inte till någon förändring alls av budgeten 2021, då konsumentprisindex är 
noll procent.  
 
Överförmyndarnämnden har tidigare beslutat om inköp av nytt verksamhetssystem, vilket 2022 
kommer generera en ökad driftkostnad med 60 tkr. Övriga kapitalkostnader för bland annat 
avskrivningar och räntor för det nya verksamhetssystemet beräknas öka med 35 tkr. Detta är en följd 
av ett tidigare fattat beslut och kommer att leda till ett underskott i driftbudget med totalt 95 tkr, 
eftersom ingen uppräkning för den här typen av kostnader kommer att ske enligt avtal.  
 

Sydvästra Värmlands och norra 
Dalslands överförmyndarnämnd 



ÅMÅLS KOMMUN 2(3) 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Antal ärenden i verksamheten har fram till 15 september 2021 ökat med 6,87 procent sedan 
inledningen av 2020. Många ärenden har även en allt mer komplex karaktär med våld, kriminalitet, 
stor skuldsättning och psykisk ohälsa inblandat. Det innebär en ökad belastning för verksamheten i 
arbetet att rekrytera lämpliga ställföreträdare, men även i arbetet att ge rätt utbildning till ideella 
ställföreträdare som tar sig an den här typen av uppdrag.  
 
Enligt Statistiska centralbyrån kommer antalet avlidna per år att öka under kommande år. Det är en 
konsekvens av att väldigt många barn föddes i Sverige under andra halvan av 1940-talet. Det 
förväntas innebära fler dödsbon för verksamheten att hantera, fler arvskiften att samtycka till samt 
fler ärende kring ställföreträdarskap kopplat till dödsfall. Vidare kan vi se att Sverige har en åldrande 
befolkning och går mot en utveckling där äldre blir både fler i antal och lever längre. Antalet 
ställföreträdarskap kan därför förväntas öka, vilket i så fall leder till en ytterligare ökad ärendemängd 
för verksamheten.  
 
1 juli 2021 trädde lagändringar i kraft, vilket för verksamheten innebär ett utökat ansvar kring 
arvodering och tillsyn av tillfälliga vårdnadshavare. Vidare finns ett statligt utredningsdirektiv, 
Ställföreträdarutredningen, där utredningen nu är slutförd och betänkandet överlämnat till 
justitieministern. Utredningen ligger ute på remiss och detta kan komma att leda till stora 
förändringar i verksamheten från och med januari 2023. Ett förslag i utredningen är att 
beslutsfattande i en stor del av ärenden ska flyttas från tingsrätterna till överförmyndar-
verksamheterna. Om förslagen går igenom bör verksamheten under 2022 förbereda för kommande 
förändringar.    
  
Både fler och svårare ärenden inom verksamheten kräver en utökning av handläggare för att uppnå 
verksamhetsmålen och ha en god arbetsmiljö. Detta är ingen ny iakttagelse utan något samtliga 
samverkanskommuner känner till, då KPMG redan vid revisionen 2019 rapporterade om 
förhållanden i verksamheten som riskerade att framgent leda till att verksamheten inte kan garantera 
vare sig måluppfyllelse eller en god arbetsmiljö. Vi kan nu konstatera att vi ett par år senare har 
alltför långa handläggningstider i förhållande till verksamhetsmålen på grund av att arbete med 
proaktivt arbete i form av rekrytering och utbildning får stå tillbaka för ren ärendehandläggning, 
vilket leder till att de som är i behov av ett ställföreträdarskap får vänta allt för länge. Med ett allt 
högre tryck i verksamheten utan utökning av resurser kommer det framledes vara svårt att garantera 
vare sig rättssäkerheten, måluppfyllelse eller en god arbetsmiljö för medarbetarna.   
 
Förlaget är att ett äskande i denna del görs med 650 tkr för ökade personalkostnader, vilket motsvarar 
kostnaden för en (1) handläggartjänst.  

Måluppfyllelse 

Beslutet stämmer överens med nämndens samverkansavtal där det regleras att målet med samverkan 
är att skapa en långsiktig och hållbar organisation för överförmyndarverksamheten. Nämnden ska 
vidare fullgöra de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndare. 
Enligt samverkansavtalet punkt 6 har överförmyndarnämnden möjlighet att inge äskanden utöver 
kommande budgetram (indexuppräkning).   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Katrin Kappenlund, enhetschef för överförmyndarenheten. 
Bilaga: Specifikation till föreslagen driftbudget 2022. 
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Enhetschef 
Överförmyndarenheten 
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Specifikation till föreslagen driftbudget 2022 
 

Arbetskraftskostnadsindex: 2,80 %      

Konsumentprisindex: 0 %   
  

 

Driftbudget Driftbudget  Ökning index 

Ökade kostnader/äskande 

Belopp i tkr 2021 2022 
  

Personalkostnader 3 792 3 898 106 650 

Lokal- och städkostnader 245 245 0 
 

Licenskostnader 100 100 0 60 

Utbildningskostnader 48 48 0 
 

Övergripande administrativa 
    

Kostnader 132 132 0 
 

Övriga kostnader 127 127 0 35 

Summa 4 444 4 550 4 550 5 295 

Fördelning indexuppräkning per kommun 

 

Fördelning äskande per kommun   

Kommun Äskande 

Bengtsfors 151 

Dals Ed 69 

Säffle 246 

Åmål 136 

Årjäng 143 

Totalt 745 

 

2021 2022 Differens

Bengtsfors 769 807 38

Dals Ed 398 409 11

Säffle 1 338 1 389 51

Åmål 1 146 1 124 -22

Årjäng 793 821 28

4 444 4 550 106

Klicka här för att ange text. 
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1 Inledning/sammanfattning 
  

  

Överförmyndarnämndens budgeterade kostnader för år 2022 uppgår till 140 tusen kronor (tkr). 

Överförmyndarenhetens (administrationen) budgeterade kostnader år 2022 uppgår till 4 550 tkr 
och kommer belasta samverkanskommunerna enligt avtalad fördelningsnyckel. Budgeten är utökad 
med 106 tkr jämfört med år 2021 och utökningen avser enbart löneökningar. 

Budget år 2022 avseende arvoden gode män i Åmål uppgår till 1 353 tkr, ingen uppräkning är gjord 
jämfört med år 2021. 

Budget år 2022 avseende Åmåls del av administrationen uppgår till 1 124 tkr enligt avtalad 
fördelningsnyckel, en minskning med 22 tkr i jämförelse med år 2021. 

Överförmyndarenhetens kostnader består i första hand av personalkostnader och i andra hand av 
övriga löpande administrativa kostnader. Kostnaderna ska täckas av den budget som de 
samverkande kommunernas respektive fullmäktige tilldelar verksamheten. De utmaningar som 
nämnden står inför handlar om att tillgodose kvalitetsnivån i verksamheten trots ökning av 
ärenden gällande behov av god man/förvaltare samt komplexiteten i dessa ärenden. 

När det gäller arvodeskostnaderna är nämndens bedömning att dessa kostnader kan komma att 
öka under 2022. Det är svårt för överförmyndarnämnden att påverka dessa kostnader eftersom 
arvodes-besluten regleras av gällande lagstiftning. 

2 Budgetförslag 

2.1 Driftbudget 

Driftbudget per verksamhetsområde 
Verksamhetsområde 2022 2021 Förändring 

Ans 80 
Överförmyndarnämnden 

140 140 0 

Ans 81 
Överförmyndarenheten 
kostnader 

4 550 4 444 106 

Ans 81 
Överförmyndarenheten 
intäkter 

-4 550 -4 444 -106 

Ans 811 Arvode gode män 
Åmål 

1 353 1 353 0 

Ans 812 Administration 
Åmål 

1 124 1 146 -22 

Summa 2	617 2	639 ‐22 

Budgetrapporten för överförmyndarenheten är under omarbetning och avses vara klar till år 2022. 
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2.1.1 Specifikationer 
I budgeten har gjorts uppräkningar av generella ramar enligt avtal med 106 tkr som avser 
löneökningar. Index för prisökning enligt avtal är 0 kr för 2022 vilket kommer att leda till ett 
underskott i driftbudget för överförmyndarkontoret. 

Ett nytt handläggarsystem tas i bruk under 2021 vilket medför ökade kostnader för licenser och 
kapitalkostnader om 95 tkr år 2022. Fler- och svårare ärenden inom enheten kräver en utökning av 
handläggare för att uppnå verksamhetsmålen och ha en god arbetsmiljö, kostnad cirka 650 tkr. 
Ovanstående diskuteras på samrådsmöten och dialog fortgår mellan samverkanskommunerna. För 
Åmåls del innebär äskandet en ökad kostnad om 162 tkr år 2022. 

Kostnaderna för överförmyndarenheten på 4 550 tkr kommer att belasta kommunerna enligt 
avtalad fördelningsnyckel på följande sätt: Bengtsfors - 807 tkr, Dals Ed – 409 tkr, Säffle -1 389 tkr, 
Åmål -1 124 tkr samt Årjäng -821 tkr. 

	Äskande	budgetmedel	2022	specifikation Belopp,	tkr 

Åmåls andel av administrationskostnader Åmål 162 

Minskning av administrationskostnader Åmål enligt avtal -22 

Summa 140 
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Inledning 
Verksamhetsplan finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. Den utgår från strategiska 
utvecklingsmål, siktar mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. I visionsstyrningsmodellen ska de globala 
målen i Agenda 2030 inarbetas i kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Styrelsen och nämndernas planering baseras på kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplan. I dessa 
anvisningar bedöms att det finns ett högst prioriterat utvecklingsområde, Fler	i	arbete, och tre ytterligare 
utvecklingsområden, Fullföljda	studier,	Förbättrad	hälsa	och	ökat	välbefinnande	samt	Minskad	klimatpåverkan	
och	ökad	ekologisk	hållbarhet. 

Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens och nämndernas inriktningsmål och nyckeltal. Planen 
innehåller även uppgifter om budget för nästkommande år, innevarande år och föregående år. 

Information om styrelsen/nämnden 
Ordinarie Parti Ersättare Parti 

Ledamöter från Åmåls kommun    

Olof Eriksson S Christer Törnell KD 

Ledamöter från Bengtsfors kommun    

Lisbeth Wilsson KD Göran Andreasson S 

Ledamöter från Dals-Eds kommun    

Gösta Schagerholm C Lars-Inge Fahlén S 

Ledamöter från Säffle kommun    

Gudrun Svensson C Svante Mlakar S 

Ledamöter från Årjängs kommun    

Malin Andersson S Inge Digrell S 

Information om förvaltningen 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att gode män och 
förvaltare sköter sina uppdrag. 

Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. 
Nämnden kallas Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd. 

Kommunerna har genom avtal reglerat att den gemensamma nämnden ska ansvara för de samverkande 
kommunernas överförmyndarverksamheter. Avtalet reglerar även fördelningen av den gemensamma 
överförmyndarnämndens administrativa kostnader. Respektive kommunfullmäktige har dessutom beslutat 
om ett gemensamt reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Nämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Samverkanskommunerna har utsett en 
ledamot och en ersättare vardera. Värdkommunen innehar ordförandeskapet under mandatperioden. Vice 
ordförandeskapet roteras däremot varje år mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommun. 

Nämndens uppdrag är omfattande och har till uppgift att besluta i strategiska och övergripande frågor samt i 
sådana beslut som inte kan delegeras till tjänsteman på enheten. Överförmyndarnämnden utövar, i enlighet 
med föräldrabalken (1949:381), förmynderskapsförordningen (1995:379) samt lagen om god man för 
ensamkommande barn (2005:429) tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. 

Värdkommunen är arbetsgivare för personalen på överförmyndarenheten som ingår som en enhet inom 
Åmåls kommunstyrelseförvaltning. Fem personer är tillsvidareanställda på enheten: enhetschef och fyra 
handläggare. Överförmyndarenheten administrerar, utreder och följer upp ärenden inom nämndens 
ansvarsområden. Överförmyndarenheten ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut. De 
flesta av överförmyndarnämndens beslut fattas av personalen på delegation från nämnden. 

Det är överförmyndarnämnden som rekryterar ställföreträdare och som sedan utövar tillsyn över hur de 
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sköter sina uppdrag. Tillsynen innefattar bland annat granskning av årsredovisningar och omprövning av 
förvaltarskap. I varje ärende är det en eller flera olika handläggningsåtgärder som nämnden behöver vidta. 

Överförmyndarenhetens arbete utgår från en tydlig tillämpning av regelverket för att motverka godtycke och 
rättsosäkerhet i verksamheten. Enheten arbetar för att administrativa rutiner ska standardiseras och 
förenklas så långt som möjligt utan att avkall görs på rättssäkerhet och fastställda mål. 

Överförmyndarnämndens verksamhet granskas av kommunrevisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. 

Länsstyrelsen utför årligen tillsyn över överförmyndarnämnden. 

Beskrivning av grunduppdrag 
Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig, regional och kommunal styrning - det vill säga 
föreskrifter och riktlinjer samt direktiv för statsbidrag som beslutas av staten och politiska strategier, mål, 
inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen. 

Grunduppdraget ska svara på följande frågor: 

 För vem eller vilka målgrupper finns verksamheten? 
 Vilka situationer och behov ska verksamheten lösa? 
 Vad ska verksamheten utföra? 
 Vem eller vilka aktörer ska verksamheten samverka med? 

Verksamheterna beskriver sina grunduppdrag i syfta att skapa samsyn och förståelse för uppdraget. Detta 
sker genom dialog inom verksamheten, inom förvaltningen och med uppdragsgivaren. Beskrivningen kan 
kommuniceras både intern och externt. 

Verksamhetsområde Målgrupper Behov Utbud 

Tillsynsverksamhet 
Överförmyndarenheten 

Huvudmän (de som har en 
ställföreträdare) samt 
minderåriga. 

Se till att de som har en 
ställföreträdare (god man, 
förvaltare eller 
förmyndare) inte lider 
några rättsförluster. 

Granska och utföra tillsyn 
för att kontrollera att 
ställföreträdare sköter sina 
uppdrag på ett lämpligt 
sätt, utreda ärenden efter 
föreläggande av tingsrätt, 
utreda behov av 
godmanskap/förvaltarskap 
och ansöka om anordnande 
hos tingsrätten, rekrytera 
gode män/förvaltare samt 
tillhandahålla lämplig 
utbildning för 
ställföreträdare. 

Planera ekonomi, mål och kvalitet 
Visionsstyrningsmodellen i Åmåls kommun beskriver principerna om styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll för ekonomin, måluppfyllelse och kvalitetsarbete. 
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Arbetssättet för planering och uppföljning innebär kontinuerlig dialog mellan både politik och förvaltning och 
mellan ledning och medarbetare i verksamheten på respektive organisatorisk nivå. Dessa dialoger syftar till 
att följa upp verksamhetsplanen och främja verksamhetsutveckling. Genom systematiska och strukturerade 
samtal om mål och resultat samt genom kvalitetssäkring av grunduppdraget identifieras utvecklingsbehov. 

Ekonomi 
I nedanstående tabell redovisas kommunstyrelsens/nämndens budgetförslag inför kommande år, bokslut 
och avvikelse mot budget för föregående år samt budget och beräknad avvikelse för innevarande år. 

Eventuella avvikelser redovisas som överskott om nettokostnader är lägre än budget och underskott om 
nettokostnader är högre än budget. 

Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr). 

Driftsbudget 
	 2020 2021 2022 

 Bokslut Avvikelse	
budget 

Budget Avvikelse	
budget	enligt	

prognos 

Budget 

Överförmyndarnämnd 108 32 140  140 

Överförmyndarkontor 
kostnader 

4 348 0 4 444 0 4 550 

Överförmyndarkontor 
intäkter 

-4 348 0 -4 444 0 -4 550 

ÖF Gode män Åmål 1 273 -219 1 353 0 1 353 

Administration Åmål 1 114 8 1 146 0 1 124 

Summa,	tkr 2	495 ‐179 2	639 0 2	617 

Budget 2022 för överförmyndarkontoret uppgår till 4 550 tkr. Det är en ökning med 106 tkr i jämförelse med 
2021 och beror på indexuppräkningar för att kompensera för ökade lönekostnader. 

Budget 2022 för ÖF gode män Åmål uppgår till 1 353 tkr. 

 

Mål 
Visionen för Åmåls kommun,	Sveriges	mest	gästvänliga	stad,	antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 
2012. Grundtankarna kring visionen är att den ska fungera som en gemensam framtidsbild, engagera och 
inspirera till utveckling av Åmåls kommun och ge en tydlig färdriktning och skapa förutsättningar för att 
Åmåls kommun blir en plats för det goda livet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att visionen ska brytas ner i strategiska utvecklingsområden och strategiska 
mål. Fyra strategiska utvecklingsområden har identifierats som viktiga för att nå visionen. Till dessa 
utvecklingsområden har kommunfullmäktige kopplat strategiska mål, vilka ska vara vägledande vid 
fastställande av inriktningsmål, förvaltningarnas plan för genomförande samt verksamheternas aktiviteter 
och nyckeltal. 

Strategiska	
utvecklingsområden 

Strategiska	mål 

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

Livslång trygghet I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

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

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

Nedan redovisas kommunstyrelsens/nämndens inriktningsmål och nyckeltal för nästkommande år. 
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Beskrivning av nyckeltal 
Nyckeltal som hämtats från Kolada (databas för kommuner och regioner) tydliggörs genom följande ikon: 

 

Vissa nyckeltal som styrelsen/nämnden planerar att följa kopplas både till inriktningsmål och till något av de 
globala målen i Agenda 2030, vilket tydliggörs under respektive nyckeltal ovan. Dessa nyckeltal jämförs både 
mot riket och med liknande kommuner utifrån socioekonomi som bygger på ohälsotal, utrikes födda, 
utbildningsnivå, förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respektive äldre i befolkningen. 

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

För att huvudmännens rätt ska kunna tillvaratas ska 
överförmyndarnämnden samverka med olika aktörer i 
samhället för att ska skapa trygghet och välfärd samt 
sprida information om nämndens verksamhet och 
ansvarsområden. 

Antal dialoger med socialtjänster och den ideella sektorn 
ska uppgå till minst tolv. 
 
 

 
Periodicitet 
Tertial	variant	T 

Rättssäkerheten för huvudmännen ska öka genom att rätt 
utbildningsinsatser ges till personalen. 

 

 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Inriktningsmål Nyckeltal 

För att tillförsäkra trygghet och säkerhet för huvudmän 
och myndlingar ska överförmyndarverksamheten 
kännetecknas av hög kvalitet. 

Minst 90 procent av ansökningar om medgivande till 
uttag från överförmyndarspärrat konto ska beslutas inom 
tio arbetsdagar. 
 
 

 
Periodicitet 
Tertial	variant	T	
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Inriktningsmål Nyckeltal
Förteckningar ska granskas inom 60 kalenderdagar från 
ankomstdatum. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T 

Granskning av sluträkningar samt arvodering ska vara 
slutförda senast en månad efter att de kommit in till 
överförmyndarnämnden om redovisningshandlingarna är 
kompletta. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T 

Minst 90 procent av årsräkningarna ska vara granskade 
senast sju månader från att de kommit in till 
överförmyndarnämnden. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T	
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Inriktningsmål Nyckeltal
Vitesföreläggande ska skickas ut senast två månader från 
sista datum som handlingen skulle ha varit inne hos 
överförmyndarnämnden. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T	

 

Ensamkommande barn ska få en god man inom 14 dagar. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T	

 

Anmälningar om behov av godmanskap ska handläggas 
inom 90 kalenderdagar från det att handlingen inkom till 
överlämnande/avskrivning. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T	
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Inriktningsmål Nyckeltal
Anmälningar om behov av förvaltarskap ska 
överförmyndarenheten handlägga inom 150 
kalenderdagar från det att handlingen inkom till 
överlämnande/avskrivning. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T	

 

Ansökningar om överförmyndarnämndens medgivande 
ska handläggas och beslut fattas inom 45 kalenderdagar. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T	

 

Omprövning av förvaltarskap - Samtliga förvaltarskap ska 
omprövas innan årsskiftet. 
 
 

 
Periodicitet	

 
Tertial	variant	T 



   

Överförmyndarnämnden, Verksamhetsplan 10(11) 

Inriktningsmål Nyckeltal
Minst 10 procent av inkomna årsräkningar ska granskas 
med fördjupad kontroll. 
 
 

 
Periodicitet 
År 

Rättssäkerheten för huvudmän ska öka genom ett värdigt 
och respektfullt bemötande. Huvudmän ska ha inflytande 
och vara delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som 
berör dem. 

 

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

 

Kvalitet 
Att tillvarata medarbetares kompetens, motivation och förståelse för uppdraget samt skapa ett 
handlingsutrymme i mötet med kommuninvånarna är avgörande för att verksamheten ska bedrivas effektivt 
och säkert och för att skapa god kvalitet i kommunens tjänster. Medarbetarnas erfarenheter samt 
målgruppens (brukarnas) åsikter och synpunkter ger värdefull information i arbetet med att kvalitetssäkra 
och vidareutveckla verksamhetens grunduppdrag. Dessa erfarenheter, åsikter och synpunkter fångas genom 
kontinuerliga dialoger. 

Med kvalitet menas att verksamheten arbetar med effektiva och ändamålsenliga processer, uppfyller sina mål 
och de krav i form av lagstiftning, föreskrifter och annan styrning som gäller för verksamheten. För att uppnå 
kvalitet i den service och de tjänster som verksamheten levererar behövs en kontinuerlig utveckling och 
förbättring av verksamheten. 

Som utgångspunkt för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete kan verksamheterna identifiera och 
fastställa vilka processer som är nödvändiga för att uppfylla verksamhetens mål och krav. En process kan 
beskrivas som en återkommande serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. 
För att ta fram och beskriva processer behöver verksamheten tydliggöra vem som äger och ansvarar för 
dessa samt identifiera vilka aktiviteter som ingår och i vilken ordning de ska genomföras. När ett bestämt 
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras behövs kan detta beskrivas i form av en rutin. 

Verksamheterna identifierar eventuella förbättringsområden och prioriterar den eller de processer som är 
viktigast eller har störst kvalitets- eller effektivitetsproblem. Genom att synliggöra processer, fastställa 
rutiner och arbeta med avvikelser och brister kan medarbetarna vara delaktiga och bidra till en lärande 
organisation. Med stöd av beskrivningen av grunduppdraget kan verksamheterna informera om och 
kommunicera tjänsternas innehåll. På detta sätt skapas förutsättningar för att målgruppens förväntning 
överensstämmer med de tjänster som verksamheten levererar. 

Många processer går över verksamhetsgränserna och behöver därför en hög grad av samordning och 
samverkan. Detta beskrivs i grunduppdraget med stöd av frågorna - vem eller vilka aktörer ska verksamheten 
samverka med? I de fall kvalitet i tjänsterna uppnås genom en hög grad av samverkan med aktörer utanför 
den egna verksamheten behöver ett gemensamt arbete ske, där verksamheterna tillsammans utgå från och 
arbeta med frågan ”vilket	problem	ska	vi	lösa?”.	
	
 



   

Överförmyndarnämnden, Verksamhetsplan 11(11) 

Överförmyndarnämnden använder sig av kvalitetsplaner för att utveckla och följa upp olika processer och 
rutiner. Processkartläggningar är en viktig del i arbetet med att utveckla nya rutiner och för det 
digitaliseringsarbete som utförs på enheten. 

Överförmyndarnämnden strävar efter att utveckla och driva ett långsiktigt samt hållbart förändringsarbete 
mot en effektivare organisation. Nämndens kvalitetsarbete utgår från professionalitet, gott bemötande och 
respekt för individen vilket ska vara ett självklart förhållningssätt för medarbetarna på enheten. 

För att kunna effektivisera verksamheten och exempelvis korta handläggningstiderna behöver nämnden 
kontinuerligt arbeta med att utveckla nya arbetsmetoder och nyckeltal för att mäta kvalitet, effektivitet och 
tillgänglighet. Nämnden kommer med hjälp av enkäter att fortsätta mäta och följa upp ställföreträdarnas 
(gode män/förvaltare) uppfattning om det arbete som enheten utför. 

Det är viktigt att nämnden säkerställer rättssäkerheten genom att skapa väl fungerande processer för 
hanteringen av olika ärenden. Det är därför viktigt att nämndens arbete med att digitalisera 
överförmyndarverksamheten fortsätter utvecklas. Nya rutiner för att förenkla processerna bör utvecklas och 
införas för att eliminera onödiga och tidskrävande moment i handläggningsarbetet. 
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KS BU § 22 Driftbudget 2022 Åmåls kommun 
Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 2022 samt 
flerårsplan 2023-2025 (i tusen kronor): 
 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetutskottets förslag till driftsbudget utgår från de av nämnderna inkomna 
förslagen.  

Beslutsunderlag 
- Budgetförutsättningar 2022, 2023-2025 
- Samlade budgethandlingar från nämnderna 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef 

 

Beslutet skickas till 
Nämnder 
Förvaltningschefer 
Controllers 
Ekonomichef 

__________ 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 

    212000-1587 991–2353 www.amal.se

 

 

Budget 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en skattesats på 
22,46 % för år 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att borgensavgiften 
från de kommunala bolagen Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB 
under 2022 blir 0,25 % av det nyttjade borgensbeloppet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att binda 2022 års 
anslag till nämnderna på driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en 
position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på 
respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en låneram för år 2022 
som uppgår till totalt 90 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor avser 
checkkredit, 15 miljoner kronor avser leasing vagnpark och 25 miljoner kronor 
avser anläggningslån. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budget 2022 för 
kommunfullmäktigesverksamhet om 2 300 tusen kronor. 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till 
investeringsbudget för 2022 och plan 2023–2025 (i tusen kronor) 
 

 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till 
driftsbudget för 2022 samt flerårsplan 2023–2025 (i tusen kronor) 
 

 
 

Budgetprocessen 2020 
 
Under år 2020 har kommunfullmäktige beslutat om ny budgetprocess att gälla från 
och med budgetår 2021, denna process har sedermera bearbetas och är under 
utveckling. Förändringarna från och med 2021 innebar att: 

 en budgetkonferens hålls i mars (inställd år 2021) 

 nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande utifrån 
volymförändringar, index, effekter av tidigare fattade beslut med mera i 
april (ej förändringar av verksamhetskvalitet och liknande). 

 kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt 
budgetramar i juni 

 i augusti/september upprättar nämnder och styrelseförslag till budget, 
avgifter och taxor samt verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de 
ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni 

 efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns budgetförslaget 
tillgängligt 

 det slutliga budgetbeslutet tas i november 

 nämnder och styrelse fastställer budget i december. 

 
 
 

Budget 
2021

Budgetförslag 
2022

Förändring 
Prognos 

2023
Prognos 

2024
Prognos 

2024
Kommunfullmäktige 2 569 2 300 -269

Kommunstyrelsen 126 642 127 072 430

Bygg- och miljönämnd 248 248 0

Barn- och utbildningsnämnd 283 159 285 786 2 627

Teknik- och fritidsnämnd 41 226 42 280 1 054

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnd 389 669 382 896 -6 773

Överförmyndarnämnd 2 639 2 753 114

Ej ännu fördelad budget 2023-2025 853 097 855 770 860 521

Ej ännu fördelad budget avseende arbetskraftskostander 25 700 25 281 -419 41 656 61 010 79 313

Omfördelad budget för löneuppräl´kning 2020 -13 270 0 13 270 0 0 0

Nämndbudget 858 582 868 616 10 034 894 753 916 780 939 834
Finansförvaltningen 11 633 12 233 600 12 233 12 233 12 233

Verksamhetens nettokostnader, tkr 870 215 880 849 10 634 906 986 929 013 952 067
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning samt 

finansnetto
872 850 895 449 22 599 920 886 944 013 967 567

Summa, tkr 2 635 14 600 11 965 13 900 15 000 15 500
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Budgetförutsättningar 
 
Kommunens budget bygger till stora delar på förutsättningar från SKR:s 
skatteunderlagsprognos presenterad 2021-09-30 vilka i sin tur vilar på en 
konjunkturprognos 2021–2022 samt ett medelfristigt scenario som sträcker sig fram 
till 2025. 
 
Beslutsunderlag 
 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 3 november 2021 
- Budgetförutsättningar slutlig version den 3 november 2021 
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Plats och tid Hos ordföranden, via Teams kl 09:00 – 10:50 

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 
Michael Karlsson (M), 2:e vice ordförande 
Lars-Olof Ottosson (C)

Tjänstgörande ersättare Olof Eriksson (S), ersätter Peter Olsson (V)

  

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör 
Björn Skog, kansli och utredningschef 
Stig-Arne Olsson, ekonomichef 
Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare § 115 
Inger Bergh, verksamhetsutvecklare § 115 
Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef §§ 120 – 124 
Jana Gustafsson, samhällsbyggnadsstrateg §§ 120 - 124 

 
Justeringens plats och tid  

 

Sekreterare 
 

Paragrafer § 120
 Erika Sörqvist  

Ordförande 
  

 Michael Karlsson  

Justerare 
  

 Ewa Arvidsson  

 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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KS AU § 120 Skolskjutsupphandling: Godkännande av förfrågningsunderlag ........ 3 
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KSAU § 120 Skolskjutsupphandling: 
Godkännande av förfrågningsunderlag  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlagen av 
skolskjutstrafik med buss. 
 
Paragrafen direktjusteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I slutet av 2020 beslutade kommunstyrelsen att Åmåls kommun skulle genomföra 
egen upphandling av skolskjutsen. Anledningarna är många, men främst för att man 
såg en möjlighet till besparing. Optiplan anlitades till att genomföra denna 
upphandling tillsammans med flertalet andra kommunerna i Fyrbodal.  
 
Efter beslutet om att Åmåls kommun genomför en egen skolskjutsupphandling 
sammansattes en arbetsgrupp från kommunen som tillsammans med Optiplans 
projektledare Ida Teske genomfört sju workshops. En grundlig genomgång över 
Åmåls kommuns inplanerade elever på respektive rutt har utförts av Ida Teske, 
tillsammans med Ingela Hensbo, skolskjutshandläggare, Åmåls kommun. Under 
läsåret 2020/2021 var det drygt 209 skolskjutselever i grundskolan som var 
fördelade på sammanlagt 10 skolbussar och 2 personbilar.  
Åmåls kommun avser att upphandla skolskjutstrafik med buss. Avtalet ska börja 
gälla från och med första (1) juli år 2023, då avtalet med Västtrafik går ut. Det 
planerade avtalet med skolbussarna har en maximal avtalstid på 10 år (8+1+1). Den 
långa avtalstiden medför att bussbolagen kan köpa in nya bussar som motsvarar 
miljökravställningen på fordon. Avtalstiden är också synkad med avtalstiden för 
Västtrafiks upphandling av kollektivtrafiken. 
 
Åmåls kommun har valt att kravställa 9 fordon i upphandlingen. En del rutter har 
justerats och slagits ihop för att använda färre fordon för uppdraget. I och med att 
avtalet i den kommande upphandlingen innebär att Åmåls kommun har endast en 
avtalspart ökar möjligheterna till att samordna bussarna mellan olika områden.  
I beräkningen och elevunderlaget har inte 24 stycken gymnasielever räknats med 
eftersom de endast får åka med i mån av plats och inte är skolskjutsberättigade.  
 
Underlaget med nio fordon är anpassade efter elevunderlag och skolornas ramtider 
under läsår 2020/2021. Det är av stor vikt att skolorna samordnar och begränsar 
skolornas ramtider på eftermiddagarna till två alternativt tre sluttider. Det är för att 
underlätta att skolbussarna kan samköras och även minska antalet körda kilometer 
och därmed minska utsläpp från bussarna. 

Åmåls kommun har undersökt möjligheten att kunna ställa högre miljökrav på 
fordon och drivmedel i upphandlingen av skolbuss. Tillgången till förnyelsebara 
drivmedel i Åmåls kommun med omnejd är mycket begränsad. Åmål saknar för 
närvarande en tankstation för biogas, närmsta tankstation finns i Säffle. 
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Drivmedelsmarknaden är svår att förutse, vad gäller priser både på fossila och 
förnybara alternativ. Åmåls kommun föreslår att kravställa att fordon ska drivas 
med förnybara drivmedel utöver reduktionsplikten för drivmedel. Osäkerheten över 
tillgången för respektive drivmedel gör att Åmåls kommun har valt att låta 
anbudsgivare erbjuda det de anser att de kan leverera och vill motivera 
anbudsgivare att köpa in fordon som ska köra på biogas, el eller vätgas.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 21 oktober 2021 
- Förfrågningsunderlag: Skakrav, Upphandlingsföreskrifter, Utvärderingsmodell, 
Bilaga 1–6 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
__________ 



 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

1(20)

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
 

 
Plats och tid Hos ordföranden, via Teams kl 09:00 – 10:50 

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 
Michael Karlsson (M), 2:e vice ordförande 
Lars-Olof Ottosson (C)

Tjänstgörande ersättare Olof Eriksson (S), ersätter Peter Olsson (V)

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör 
Björn Skog, kansli och utredningschef 
Stig-Arne Olsson, ekonomichef 
Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare § 115 
Inger Bergh, verksamhetsutvecklare § 115 
Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef §§ 120 – 124 
Jana Gustafsson, samhällsbyggnadsstrateg §§ 120 - 124 

 
Justeringens plats och tid 
 
 
 
 
 
 

  

 

Sekreterare 
 

Paragrafer
§§ 113-119, 
121-124

 Erika Sörqvist  

Ordförande 
  

 Michael Karlsson  

Justerare 
  

 Ewa Arvidsson  

 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Datum då anslaget sätts upp 2021-11-02 Datum då anslaget tas ned 2021-11-23

Protokollets förvaringsplats  

Underskrift 

 

 
Erika Sörqvist  
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Ärendelista 

KS AU § 113 Val av justerare ................................................................................... 3 
KS AU § 114 Godkännande av ärendelista ............................................................... 4 
KS AU § 115 Agenda 2030 i Åmåls kommuns övergripande mål - Förslag till 

förändrad styrning och ledning ................................................................ 5 
KS AU § 116 Ekonomisk prognos efter september 2021 för Åmåls kommun .......... 9 
KS AU § 117 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - Åmåls kommun ................ 10 
KS AU § 118 Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2021 ...................... 11 
KS AU § 119 Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen och dess utskott ..... 12 
KS AU § 121 Handlingsplan för centrumutveckling ............................................... 13 
KS AU § 122 Cykelbanor genom Åmåls centrum ................................................... 15 
KS AU § 123 Nya offentliga toaletter på torget i Åmål .......................................... 18 
KS AU § 124 Överlåtelse av fastigheter från Åmåls kommun till Åmåls 

kommunfastigheter AB .......................................................................... 20 
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KS AU § 113 Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till justerare av dagens protokoll väljs Ewa Arvidsson (S). 

__________ 
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KS AU § 114 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet ”Bostadsförsörjningsplan” stryks från dagens ärendelista, som därmed 
godkänns. 

__________ 
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KS AU § 115 Agenda 2030 i Åmåls kommuns 
övergripande mål - Förslag till förändrad 
styrning och ledning  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 

1. riktlinjer för styrning och ledning med giltighet för perioden 2022–2025. 

2. reviderade mål för den övergripande utvecklingen i Åmåls kommun – 
kommunfullmäktiges mål med nyckeltal, att gälla från och med budgetår 
2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera 
förslag till kompletteringar av ägardirektiven för de kommunalt helägda bolagen 
avseende upprättande av bolagsmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare, Inger Bergh, verksamhetsutvecklare, Jan-Erik 
Samuelsson, tillförordnad kommundirektör och Björn Skog, kansli- och 
utredningschef, föredrar ärendet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2021 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att presentera förslag till förändringar av styr- och ledningsprocessen, i syfte att 
inarbeta FN:s globala mål i Agenda 2030 med kommunens övergripande 
verksamhetsmål.  

Förslaget innehåller två delar: 

1. Förändringar av styrmodell (mål- och resultatstyrning) som beskrivs i Riktlinjer 
för styrning och ledning. Dessa riktlinjer innefattar förändringar av styr- och 
ledningsprocessen som föreslagits med syfte att utveckla arbetet med att inarbeta 
Agenda 2030 med kommunens övergripande mål. 

2. Förändringar av övergripande mål i Åmåls kommun med syfte att skapa en 
gemensam riktning i arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Förslaget till 
kommunfullmäktiges reviderade mål visar vad kommunen prioriterar för att uppnå 
en god livsmiljö för sina medborgare. 

Historik 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att uppdra till kommunstyrelsen att 
utarbeta en plan för hur FN:s globala mål i Agenda 2030 skulle inarbetas i 
kommunens övergripande mål.  
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Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 om en förändrad budgetprocess som 
bland annat skulle innefatta anvisningar till verksamhetsplaner. Anvisningar för 
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden ska leda till hållbar 
utveckling och att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och 
kostnadseffektivt sätt.  

Del 1 - förändringar av styrmodell (mål- och resultatstyrning)   

Syftet med riktlinjer för styrning och ledning är att tydliggöra gemensam struktur 
och gemensamma arbetssätt för Åmåls kommun och de helägda bolagen. 

I strukturen beskrivs vilka delar som ingår i styrningen av ekonomi, mål och 
resultat samt kvalitet i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och helägda 
bolag samt i dess verksamheter. I kapitlet Mål och resultat föreslås nya begrepp och 
definitioner på politisk nivå och verksamhetsnivå.  

På politisk nivå ersätter begreppen kommunfullmäktiges mål nuvarande strategiska 
mål samt nämnds- och bolagsmål nuvarande inriktningsmål.  

För att mäta och följa upp kommunfullmäktiges mål samt nämnds- och bolagsmål 
på ett ändamålsenligt sätt används nyckeltal från den officiella statistiken. 
Jämförelse sker dels av kommunens utveckling över tid, dels med andra kommuner. 
Nyckeltalets resultat bedöms utifrån fastställt målvärde och sammanfattas med hjälp 
av färgerna grönt, gult och rött.  

Kommunstyrelse, nämnder och helägda bolag följer även upp aktuella nyckeltal 
som kommunfullmäktige beslutat om.  

På verksamhetsnivå används begreppen fokusområde, aktiviteter/insatser och 
nyckeltal. Mål- och resultatstyrningen innebär som tidigare att förvaltningar och 
verksamheter planerar aktiviteter samt att verksamhetens utveckling kan följas upp 
på förvaltningsnivå med nyckeltal.   

Del 2 - förslag till förändringar av övergripande mål i Åmåls kommun.   

Kommunfullmäktiges reviderade mål från och med budgetåret 2023 är enligt 
förslaget 

* I Åmål ska alla ha möjlighet till arbete och egen försörjning 

* I Åmål ska alla ha möjlighet till livslångt lärande 

* I Åmål ska alla ha en god och jämlik hälsa samt uppleva livskvalitet 

* Åmål ska ha ett starkt lokalt näringsliv 

* Åmål ska vara ett långsiktigt ekologiskt hållbart och klimatneutralt samhälle. 
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Till kommunfullmäktiges mål finns förklarande text som anger vad kommunen 
behöver fokusera på för att uppnå målet.  

Förslaget innebär i korthet att den kommunala målstyrningen från och med 
budgetåret 2023 omfattar fem övergripande mål, benämnda som 
kommunfullmäktiges mål. Perspektiven som kommunfullmäktige beslutade om i 
februari 2016 ingår istället i de globala målen vilka inarbetas i kommunfullmäktiges 
mål. 

Förändringarna av de övergripande målen har grundats på följande analyser och 
identifierade utvecklingsområden för att bidra till ökad måluppfyllelse av globala 
målen i Agenda 2030: 

• Analys av nuläget med stöd av verksamhetsberättelser och årsredovisning (år 
2020), rapport Agenda 2030 (år 2020) samt revisorernas granskning.  

• Verksamhetsanalys inför budget 2022, med beskrivning av nuläge och framtid för 
perioden 2021–2022.  

• Anvisningar till verksamhetsplan 2022 som riktar fokus på fler i arbete, fullföljda 
studier, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande samt minskad klimatpåverkan och 
ökad ekologisk hållbarhet. 

Utifrån analyserna har förslag till prioritering och integrering av de globala målen i 
Agenda 2030 tagits fram. Förslaget omfattar områden som Åmåls kommun behöver 
utveckla för att bidra till ökad måluppfyllelse och därigenom nå en tydlig 
förflyttning.  

Förslaget har förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott samt genom utskick till 
samtliga politiska arbetsgrupper i kommunstyrelsen. 

Efter uppföljningar och analyser av omvärld och verksamhet kan omprioriteringar 
behöva göras för att nå en utveckling och tydlig förflyttning. Detta kan utgöra grund 
för revidering av kommunfullmäktiges mål och bör ske en gång under 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare daterad den 21 oktober 2021 
- Riktlinjer för styrning och ledning 2022–2025 
- Förslag till förändringar av mål för den övergripande utvecklingen i Åmåls 
kommun, daterad den 20 oktober 2021 

Yrkande 
Michael Karlsson (S) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Bolagschef 
Kansli- och utredningschef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Verksamhetsutvecklare 
 
__________ 
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KS AU § 116 Ekonomisk prognos efter 
september 2021 för Åmåls kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lägga den 
ekonomiska prognosen efter september månad år 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter september beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till +0,6 miljoner kronor 
(mnkr). Jämfört med budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -2,0 mnkr. 
Prognosen är förbättrad 3,0 mnkr jämfört med prognosen efter augusti och 
förbättringen återfinns främst inom finansförvaltningen där SKR:s senaste prognos 
ger ett bättre utfall gällande skatteintäkter om 3,0 mnkr. 
Driftbudgeten följs upp sex gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 
avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska 
uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos september 2021” daterad 
den 20 oktober 2021. 
 
I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade till 
ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun och 
specifika för respektive nämnd och styrelse. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef daterad den 20 oktober 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

__________ 
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KS AU § 117 Delårsrapport per den 31 augusti 
2021 - Åmåls kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Minst en gång under budgetåret ska kommunen upprätta en delårsrapport för 
verksamheten och ekonomin. 

Delårsrapporten ska enligt kommunallagen överlämnas till fullmäktige och 
revisorer inom två månader efter delårsperiodens slut. Revisorerna ska bedöma 
huruvida resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har 
beslutat. 

Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2021, tertial 2.  

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2020 uppgår till 
41,7 miljoner kronor (mnkr), att jämföra med 43,4 mnkr motsvarande period 
föregående år.  

Prognosen för år 2021, upprättad per den 31 augusti, pekar mot att kommunen 
kommer att redovisa ett negativt resultat om -2,4 mnkr. Jämfört med budget på 2,6 
mnkr är detta en avvikelse på -5,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 18 oktober 2021 

- Delårsrapport tertial 2 2020 daterad 18 oktober 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

__________ 
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KS AU § 118 Delårsbokslut för teknik- och 
fritidsnämnden år 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att notera 
informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar delårsbokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål samt 
nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 125 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav -375 tkr avser Säffle och -1 750 tkr avser 
Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-verksamheten 
ett underskott om -150 tkr och verksamheten för renhållning ett överskott om 
+1 000 tkr. VA-verksamheten i Åmål beräknas redovisa ett underskott om -1 175 
tkr och renhållningen i Åmål ett +/- 0-resultat. Östby prognostiserar ett underskott 
om -400 tkr som vid årets slut debiteras renhållningskollektiven. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden 21 september 2021 § 93 

- Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________ 
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KS AU § 119 Sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen och dess utskott  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för 2022 enligt 
nedan: 

  jan  feb  mar  apr  maj  jun 

KS  12  9  16  13  11  1 

AU  26  23  30  27  18  8 
 

  jul  aug  sep  okt  nov  dec 

KS  ‐  24  14  5  9, 30  ‐ 

AU  ‐  10, 31  28  26  16  7 

 

Budgetutskottet sammanträder preliminärt vecka 20 samt vecka 42. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen (KS) och arbetsutskottet 
(KSAU) har tagits fram. 

Mötesdagar är onsdagar för samtliga möten.  

Kommunstyrelsen börjar kl 09.00, med gruppmöten från kl.08.00. Arbetsutskottet 
börjar kl 09.00. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 17 oktober 2021 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer 
Enhetschefer kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret 
Receptionen stadshuset 
Löneenheten 
Åmåls kommunfastigheter AB 
__________ 
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KS AU § 121 Handlingsplan för 
centrumutveckling  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 Överlämna handlingsplanen till teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål för 
möjlighet att lämna yttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Anta handlingsplanen för centrumutveckling som viljeinriktning för att 
utveckla centrum. 

 Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera berörda inriktningsdokument, 
som exempelvis stadsgestaltningsprogram, så att dessa harmonierar och 
speglar innehållet i handlingsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen, näringslivs- och 
kommunikationsenheten samt kulturenheten fick i uppdrag av kommunfullmäktige 
den 26 januari 2021 att ta fram en handlingsplan för centrumutveckling avseende 
Åmål. Handlingsplanens huvudspår skulle vara infrastruktur/ trafik, användning av 
platser/ fastigheter samt estetisk utveckling och förbättring. Handlingsplanen har 
förhållit sig till tidigare styrdokument och tidigare politiska viljeyttringar i samband 
med motioner och medborgarförslag och utifrån denna helhet tagit fram förslag på 
åtgärder.  
För att kunna vara den attraktiva stad som Åmåls kommun vill vara, som lockar 
både besökare och näringsliv krävs det att kommunen följer den efterfrågan som 
finns och utvecklar stadens sanna potential. Som en del i detta har en tillsatt 
arbetsgrupp under flera månaders tid arbetat fram flertalet förslag för att nu stå 
eniga med det som presenteras i en folder. 
Arbetsgruppen har identifierat flera angelägna åtgärder som leder till förbättringar 
och ett attraktivt centrum. Bland annat så föreslås nya cykelbanor längs Kungsgatan 
och Strandgatan samt att sänkt hastigheten kring Gamla stan, vilket leder till att 
höjd trafiksäkerheten i centrum.  
Ny gestaltning på Mellanbrogatan/gågatan, medborgarförslaget på Hjeltegatan, 
ombyggnation av Kulturtorget samt nya offentliga toaletter på Torget är några av de 
förslag som handlingsplanen omfattar. För respektive insats kommer separata beslut 
att fattas av fullmäktige eller delegerad nämnd, med detaljerad planering och 
kostnadsberäkning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 19 oktober 2021 

- Folder Handlingsplan för centrumutveckling 
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Yrkande 
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
Samhällsbyggnadschef 
__________ 
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KS AU § 122 Cykelbanor genom Åmåls centrum  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål för yttrande.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål uppdras att anlägga cykelbanor 
samt längs Kungsgatan och Strandgatan samt övriga trafikanpassningar 
enligt bilaga PM Cykelbana. 

 teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål tillförs 10 180 tkr till 
investeringsbudget för år 2022 för arbeten längs Kungsgatan och 
Strandgatan som ej omfattas av erhållet bidrag. 

 teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål tar bort befintliga parkeringsplatser 
om beslut tas att anlägga cykelbanor längs Kungsgatan och Strandgatan där 
cykelbanan anläggs. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen, näringslivs- och 
kommunikationsenheten fick den 26 januari 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige 
att ta fram en handlingsplan för centrumutveckling avseende Åmål. 
Handlingsplanens huvudspår skulle vara infrastruktur/ trafik, användning av platser/ 
fastigheter samt estetisk utveckling och förbättring. Arbetsgruppen har identifierat 
en angelägen åtgärd som förbättrar upplevelsen för besökare och höjer 
trafiksäkerheten i centrum, vilket innebär att cykelbanor anläggs genom Åmåls 
centrum längs med huvudgatan Kungsgatan och längs med Strandgatan. Politiska 
viljeyttringar har uttryckts vid ett flertal tillfällen i samband med hantering av 
motioner och medborgarförslag i ämnet. Samtliga politiska gruppledare i 
kommunstyrelsen uttryckte sitt fulla stöd för en cykelbana genom centrum i en 
skrivelse i maj 2021 för att kunna påbörja en ansökan av statlig medfinansiering för 
projektet. 

I Åmåls kommun har frågan om en ny cykelbana genom centrum varit aktuell under 
flera år. Förslag från såväl invånare som förtroendevalda har lett fram till att 
kommunen genom sina förvaltningar utrett och undersökt möjligheterna. Externa 
konsulter har anlitats och presenterar ett förslag till åtgärder i ett PM.   

I dagsläget finns ingen befintlig cykelbana längs Kungsgatan och Strandgatan utan 
cykeltrafik hänvisas till körbanan. För att öka cykelmöjligheterna i de centrala 
delarna planeras att gång- och cykelbanor anläggs längs Kungsgatan och 
Strandgatan vilket idag saknas. Dessa planeras att anpassas till befintlig bebyggelse 
samt befintligt cykelvägnät. Åmål vill prioritera sina oskyddade trafikanter för att få 
ett levande centrum och möjligheter att färdas genom centrum på ett tillgängligt och 
säkert sätt. Kungsgatan är en skolväg för många elever som behöver ta sig från den 
ena sidan staden till den andra till fots eller cykel. 
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På Strandgatan föreslås enkelriktad biltrafik med förbjuden norrgående körriktning. 
Avsmalning av körbanan för att göra plats för en kombinerad gång- och cykelbana 
som planeras att ansluta till befintlig cykelbana i söder och följa med väster om 
Strandgatan fram till korsningen med Norra Långgatan.  

För att ytterligare optimera miljön i centrum bör området kring Gamla Stan 
hastighetsanpassas, vilket har tillämpats på prov under sommaren 2021. Hastigheten 
kommer att ändras utifrån gatornas nuvarande utformning och följer målet med 
säkrare och tryggare trafik. Detta blir även ett bra komplement när Strandgatan görs 
om till enkelriktad biltrafik. Runt om Gamla Stan är trafiken blandad och genom att 
sänka hastigheterna där de olika trafikanterna ska samsas om samma yta leder det 
bland annat till kortare bromssträckor och därmed mindre allvarligare skadeföljder 
vid eventuella olyckor. Det medför även en bättre miljö när hastigheten sänks i 
området. 

För korsningar på Kungsgatan och Strandgatan justeras refuger och passager för att 
passa den nya utformningen av gång- och cykelbanan. Enligt enkät- och 
reseundersökningen visar det att 26 procent inte cyklar på grund av dåliga och 
osäkra cykelvägar. Samhällsbyggnadsenhetens undersökning visade att cyklister 
använder både trottoarerna och körbanan som alternativ. En undersökning har även 
gjorts av Trafikverket som visar att 50 procent av invånarna har möjlighet att ta sig 
till arbetet på 20 minuter med cykel.    

För att bidra till en hög trafiksäkerhet måste infrastrukturen vara säker. Som en 
konsekvens av att cyklisterna får en egen cykelbana kommer 23 bilparkeringar att 
försvinna längs Kungsgatan och Strandgatan. Effekten av att minska antalet 
parkeringsplatser innebär att mindre bilar rör sig i centrum, vilket leder till en mer 
tilltalande miljö. Några av de borttagna parkeringsplatserna ligger i anslutning till 
restauranger, vilket kommer att leda till en bättre miljö på restaurangernas 
uteserveringar. Butikerna belägna på Kungsgatan bedöms inte påverkas av de 
föreslagna förändringarna.  

Samhällsbyggnadsenheten har beviljats ekonomiskt stöd från Trafikverket för 
anläggandet av cykelbanor för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat 
stadsmiljöavtal. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 14 oktober 2021 

- Bilaga PM cykelbana, rapport från Tyréns den 21 maj 2021 

- Bilaga Folder centrumutredning 

Yrkande 
Michael Karlsson (S) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
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Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
Samhällsbyggnadschef 
Gatuchef 
Ekonomichef 
__________ 
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KS AU § 123 Nya offentliga toaletter på torget i 
Åmål  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana 
Åmåls kommunfastigheter AB att bygga nya offentliga toaletter på torget i Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen, näringslivs- och 
kommunikationsenheten samt kulturenheten fick i den 26 januari 2021 uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan för centrumutveckling avseende 
Åmål med förslag till åtgärder på förbättringar. Handlingsplanens huvudspår skulle 
vara infrastruktur/trafik, användning av platser/fastigheter samt estetisk utveckling 
och förbättring.  

Arbetsgruppen har identifierat en angelägen åtgärd som skulle innebära en 
attraktivare stadskärna och en bra service till medborgare och besökare. Förslaget 
innebär att Åmåls kommunfastigheter AB uppför nya offentliga toaletter på torget i 
Åmål.  

Sedan många år tillbaka finns offentliga toaletter belägna i samma fastighet som där 
det bedrivs gatuköksverksamhet på torget, som idag har namnet Mickans Grill. 
Besök på toaletten innebär en kostnad av fem kronor i en myntautomat. Den 
mynthantering som dagens betalningssystem innebär upplevs som belastning och 
störande för Mickans Grill. Idag används mest betalkort eller betalningslösningar 
genom telefon som betalningsmedel, snarare än mynt. Dessutom innebär 
mynthanteringen att toaletterna blir begränsade i tillgänglighet till den tiden då 
grillen är öppen, då fåtal personer idag har tillgång till mynt. 

Placeringen för den nya offentliga toaletten föreslås bli mittemot butiken Gunillas 
Interiör, Torggatan, och för att byggnaden ska smälta in i miljön är tanken att den 
ska målas i samma färg som Vågmästargården. I den planerade byggnationen 
innehåller modulen tre toaletter. En är anpassad utifrån krav på tillgänglighet 
(RWC) samt två toaletter med ordinarie utförande. Förslaget med nya offentliga 
toaletter skulle innebära nytt betalningssystem utan myntfunktion, vilket även 
bidrar till ökad tillgänglighet. 

Mickans Grill har ett tiotal sittplatser för matgästerna. Genom att bygga nya 
toaletter på torget frigörs yta i gatuköksfastigheten då nuvarande toaletter kan 
byggas om till fler sittplatser för matgäster. Detta utifrån ett önskemål från 
gatuköksentreprenören. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 20 oktober 2021 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Åmåls kommunfastigheter AB 
Tf kommundirektör 
__________ 
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KS AU § 124 Överlåtelse av fastigheter från 
Åmåls kommun till Åmåls kommunfastigheter 
AB  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

 Överlåta fastigheter enligt bifogad sammanställning och bilaga till Åmåls 
kommunfastigheter AB (ÅKAB) till bokfört värde. 

 Uppdra till samhällsbyggnadsenheten att låta upprätta nödvändiga 
köpeavtal och att ge fullmakt till samhällsbyggnadschefen att underteckna 
nödvändiga dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog 2019 åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda 
möjligheter att överlåta kommunens kvarvarande fastighetsinnehav (fastigheter med 
anläggningar/byggnader) till ÅKAB. 

Samhällsbyggnadsenheten har kommit fram till förslag enligt bifogad 
sammanställning och bilagor. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 20 oktober 2021 
- Sammanställning fastigheter 
- Bilaga Kartor 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Åmåls kommunfastigheter AB 
__________ 
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Plats och tid KF-salen, måndagen den 25 oktober 2021 kl 09:00-16:00 

Ledamöter Michael Karlsson (S) (S), ordförande 
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 
Peter Olsson (V), kl 09:00-10:55 
Niklas Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare Jerry Saxin (S), kl 09:00-10:45 
Olof Eriksson (S) 
 

Övriga Mikael Nilsson (MP) 
Jan-Erik Samuelsson, tf kommundirektör 
Stig-Arne Olsson, ekonomichef 
Eva Larsson, controller 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 4 november 2021 

 

Sekreterare 
 

Paragrafer § 8-23
 Stig-Arne Olsson  

Ordförande 
  

 Michael Karlsson (S)  

Justerare 
  

 
Olof Eriksson (S) 

 

 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum 2021-10-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-04 Datum då anslaget tas ned 2021-11-25

Protokollets förvaringsplats  

Underskrift 

 

 
Ida Tornestrand  
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KS BU § 8 Mötets öppnande och närvaro 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Upprop genomförs. 

__________ 
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KS BU § 9 Val av justerare 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Olof Eriksson (S) utses att justera protokollet. 

__________ 
 

 



 
 
Kommunstyrelsens budgetutskott 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

5(21)

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

KS BU § 10 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Ärendelistan godkänns. 

__________ 
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KS BU § 11 Avgifter 2022 inom 
kommunstyrelsens verksamhet 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera avgifter för 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter enligt bilagor från räddningstjänst, kostenhet och kulturenhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avgifter 2021 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 
räddningsenheten.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 178 
- Tjänsteskrivelse 
- Bilaga Förslag avgifter KS 2022 

Beslutet skickas till 
Tf kommundirektör 
Controller 
Kostchef 
Räddningschef 
Kulturchef 

__________ 
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KS BU § 12 Avgifter 2022 inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en   avgift på 500 
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad   prövning i 
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 
inom skolväsendet. 
Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med 
det statliga maxtaxesystemet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  
Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå igenom 
särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning i 
gymnasiet enligt Förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för hur 
hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket inför 
varje år (för 2020 uppgår inkomsttaket till 50 340 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 30 september 20210 § 160 

Beslutet skickas till 
Skolchef 
Controller barn- och utbildningsförvaltningen 

__________ 
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KS BU § 13 Avgifter 2022 inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt 
följande: 
 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  280 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 
Ett besök under 1 månad 265 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 
 
Avgift för utprovning 
av hjälpmedel   100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 
 
Trygghetstelefon ordinärt  285 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
boende 
 
Avgift för ledsagning 125 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 
 
Korttidsboende 115 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 
    i maxtaxan 
 
Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende, dessa fastställs  
av kommunstyrelsen 
 

Stöd och funktion 
 
Måltider i gruppbostad 2 275 kr/mån 
(alla måltider i boendet Avdrag 40 kr/dag för de 
frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 
och middag, inklusive  center och med 85 kr vid 
förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 
tvål och papper) 
 
 
Resor i boendet med 17 kr/mil och person Ej knutet till pris- 
enhetens bil    basbeloppet 
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Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  70 kr 
korttidsboendet/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 
 
Frukost  15 kr FSO 
Mellanmål  15 kr FSO 
Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 
 
 
Individ- och familjeomsorg 
 
Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt
  därefter fritt under avtal med 
  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 
 
Egenavgift för vistelse på 115 kr/dygn 
behandlingshem 
 
Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 
egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 
enskilde har egen varaktig inkomst). 
 
 
Arbete och vuxnas lärande 
 
Yttre hemtjänst 
 
Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle 
 
Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 
 
Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

 
- tillkommer personaltid 100 kr/timme och person 
 
Övriga insatser: 
 
Gräsklippning mm 100 kr/timme och person 
 
 
Vuxenutbildningen 
 
Avgift särskild prövning 500 kr/prövningstillfälle Enl förordning             
 

    1991:1124 
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Ekonomiskt bistånd 

Avgift för provisorisk  0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för år 2021, 
dödsboförvaltning  350 kr/timme 

- Om behov finns att två tjänstemän medverkar tas 
dubbel timavgift ut 

- Understiger handläggningstiden 0,5 timme tas 
ingen avgift ut.  

- Mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift 
som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster 

- Ersättning tas ut för direkta utlägg som 
socialförvaltningen haft för att utföra sitt uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 
Avgifterna inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen följer prisbasbeloppet 
om inte annat anges. Beräkningsprincipen är densamma som föregående år och 
följer garantipensionernas utveckling. 
Alla avgifter om inte annat anges avrundas till närmaste femtal, en höjning ”slår” 
inte igenom förrän avgiften blir 5 kronor högre. 

Som exempel är timpriset för hemtjänst höjd med 5 kronor till 280 kronor/timmen 
jämfört med 2021. 

Gällande särskild prövning inom vuxenutbildningen anser förvaltningen att en 
avgift ska tas ut av den som vill göra en särskild anordnad prövning inom 
vuxenutbildningen, enligt förordningen 1991:1124 av avgifter för särskild prövning 
inom skolväsendet. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2021 § 
108 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Controller välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________ 
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KS BU § 14 Taxa 2022 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta taxeförändringen för 2022 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088) i enlighet 
med bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende 
ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med 
ansvar att handlägga och utföra tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om 
receptfria läkemedel. 
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med 
serveringstillstånd, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser 
(trappsteg) beroende på serveringsställets årsomsättning (föregående år) av 
alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de med tobakstillstånd tas ut som en fast 
avgift. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 20210  
§ 109 
- Bilaga Förslag taxor 2022 

Beslutet skickas till 
Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet 
Controller 

__________ 
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KS BU § 15 Taxa 2022 för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet  

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att anta revidera taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet med ikraftträdande1 januari 2022 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Livsmedelsverket bedriver sedan en tid tillbaka ett arbete med att se över och göra 
om den befintliga riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter 
primärproduktionen. 

Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024, med et 
övergångsår 2023 få kontrollmyndigheten klassar om befintliga verksamheter. 

Med anledning av detta arbete presenterade SKR den 10 september 2021 ett nytt 
underlag för taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel (FSM). 

Det nya underlaget innebär ett flertal ändringar, bland annat en förberedelse inför 
livsmedelsverkets ändringar av klassningsmodell för livsmedelsanläggningar. 
Underlaget innehåller även en del nyheter, däribland införs efterhandsdebitering av 
avgiftsuttag för nedlagd kontrolltid samt en möjlighet att handla varor under dold 
identitet vid utredning av klagomål 

Beslutsunderlag 
- Protokollsunderlag bygg- och miljönämnden den 12 oktober 2021 § 71 
- Tjänsteskrivelse 
- Förslag taxebestämmelser 2022 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Controller 

__________ 
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KS BU § 16 Skattesats 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om en skattesats på 22,46 % för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetutskottet föreslår en oförändrad skattesats från 2021. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

__________ 
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KS BU § 17 Borgensavgift 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att borgensavgiften från de kommunala bolagen 
Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 2022 blir 0,25 % av 
det nyttjade borgensbeloppet. 

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommun har två helägda bolag, Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät 
i Åmål AB. Åmåls kommun har gått i borgen för bolagens lån. Därför har 
kommunen möjlighet att utkräva en årlig borgensavgift från respektive bolag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Åmåls kommunfastigheter AB 
Stadsnät i Åmål AB 

__________ 
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KS BU § 18 Anslagsbindningsnivå 2022 Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att binda 2022 års anslag till nämnderna på 
driftbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär 
att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför 
kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som kommunfullmäktige fastställt. 

Sammanfattning av ärendet 
Anslagsbindningsnivån i en budget tydliggör ansvar och roller. 
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 
verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas sedan 
av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 
Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta 
skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

__________ 
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KS BU § 19 Låneram 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa en låneram för år 2022 som uppgår till totalt 90 
miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor avser checkkredit, 15 miljoner kronor 
avser leasing vagnpark och 25 miljoner kronor avser anläggningslån. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Åmåls kommuns finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för 
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

__________ 
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KS BU § 20 Budget 2022 - Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta budget för kommunfullmäktiges verksamhet om 2 300 
tkr för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgeten omfattar kostnader för bland annat kommunrevisionen, 
fullmäktigesammanträden, beredningar och partistöd. Den totala ramen för 
fullmäktige är satt till 2 300 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Controller 

__________ 
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KS BU § 21 Investeringsbudget 2022 Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till investeringsbudget för 2022 
och plan 2023-2025 (i tusen kronor): 
 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudprincipen, enligt Åmåls kommuns investeringsregler, är att 
investeringsvolymen ska anpassas och investeringsprojekten prioriteras så att 
samtliga investeringar kan finansieras utan upplåning. Vid större investeringar kan 
avsteg från denna princip vara nödvändigt. 

Beslutsunderlag 
- Budgetförutsättningar 2022, 2023-2025 
- Samlade budgethandlingar från nämnderna 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef 

Beslutet skickas till 
Nämnder 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
Controllers 

__________ 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

KS BU § 22 Driftbudget 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 2022 samt 
flerårsplan 2023-2025 (i tusen kronor): 
 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetutskottets förslag till driftsbudget utgår från de av nämnderna inkomna 
förslagen.  
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
- Budgetförutsättningar 2022, 2023-2025 
- Samlade budgethandlingar från nämnderna 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef 
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Beslutet skickas till 
Nämnder 
Förvaltningschefer 
Controllers 
Ekonomichef 

__________ 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
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KS BU § 23 Budgetutskottets tidigare möten 
oktober 2021 

Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 
Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott har haft flera sammanträden under oktober inför 
budget 2022. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning av sammanträdestider och närvaro 

__________ 
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