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Dnr KS 2020/132 

KS § 132 Svar på medborgarförslag om 
solceller på Nygårds industriområde - Hans 
Andersen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Hans Andersen den 23 februari 2020, där 
han föreslår att Åmåls kommun bygger en testanläggning för solceller på Nygårds 
industriområde. Han framhåller den stora mängd el som en sådan 
solcellsanläggning kan producera och hänvisar till andra nybyggda solcellsparker 
i Sverige. Ärendet remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Näringslivs- och kommunikationsenheten som berett ärendet ser positivt på 
förslagsställarens idé om solcellsanläggning som en energikälla. Dock anser man 
att det inte ska vara Åmåls kommun som bygger och driver en sådan anläggning 
och föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 114 
- Tjänsteskrivelse av tf näringslivs- och kommunikationschef den 13 maj 2020 
- Medborgarförslag av Hans Andersen den 23 februari 2020 inkl bilagor 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Näringslivs- och kommunikationschef 
__________ 
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Medborgarförslag om solceller på Nygårds 
industriområde - Hans Andersen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Hans Andersen där han föreslår att Åmåls 
kommun bygger en testanläggning för solceller på Nygårds industriområde. Han 
framhåller den stora mängd el som en sådan solcellsanläggning kan producera och 
hänvisar till andra nybyggda solcellsparker i Sverige. Ärendet remitterades av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. 

Näringslivs- och kommunikationsenheten som berett ärendet ser positivt på 
förslagsställarens idé om solcellsanläggning som en energikälla. Dock anser man 
att det inte ska vara Åmåls kommun som bygger och driver en sådan anläggning 
och föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Näringslivs- och kommunikationsenheten ser positivt på att näringsidkare vill 
driva solcellsanläggningar, men ser inte att det är kommunen som ska driva dem. 
Förslaget ligger helt i linje med det arbete som pågår med att erbjuda både mark- 
och möjligheter att bedriva verksamhet inom nya energiområden. 

Kommunen är öppen för att erbjuda mark till den näringsidkare som vill utveckla 
en solcellspark. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av tf näringslivs- och kommunikationschef den 13 maj 2020 
- Medborgarförslag av Hans Andersen  
 
Susanne Korduner 
Tf näringslivs- och kommunikationschef 
Näringslivs- och kommunikationsenheten 

Jan-Erik Samuelsson  
Biträdande kommundirektör  
Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Näringslivs- och kommunikationschefen 

Kommunstyrelsen 





HSB och
EnergiEngagemang bygger
solcellspark i Strängnäs
I mars 2020 påbörjas byggandet av solcellsparken
som kommer ha en yta om totalt 45 hektar. Bilden är
en grafisk visualisering av hur solcellsparken kan
komma att se ut, vilket kan skilja sig med den färdiga
utformningen.

50 000 solpaneler ska monteras längs E20 utanför
Strängnäs. Resultatet blir Sveriges största solcellspark.
Bakom satsningen står HSB Södermanland i samverkan
med solenergiföretaget EnergiEngagemang Sverige.
HSBs målsättning är att erbjuda alla sina
bostadsrättsföreningar i Södermanland att köpa andelar i
parken.

– Det känns fantastiskt att det här projektet blir
verklighet. Nyttan med solcellsparken är dubbel: Vi
erbjuder våra bostadsrättsföreningar solel till ett
förmånligt pris, samtidigt som vi på ett kraftfullt sätt
bidrar till omställningen till förnybar energi, säger Jon Leo
Rikhardsson vd HSB Södermanland.

Lokalt producerad solel är en viktig del av lösningen på
framtidens elbehov. Sveriges mål är att elproduktionen
ska vara 100 procent förnybar 2040 samtidigt som det



pågår en intensiv elektrifiering av fordonsflottan och
industrin.

I mars 2020 påbörjas byggandet av den 45 hektar stora
solcellsparken. Parken kommer att ligga längs E20 väster
om Strängnäs och byggs i två etapper. När den är
färdigbyggd kommer den att vara Sveriges största
solcellspark med en total installerad effekt på 20
megawatt och en elproduktionskapacitet på 18 000
MWh, vilket motsvarar årselanvändningen för 7 500
lägenheter. Den blir därmed nästan dubbelt så stor som
det i dagsläget största aviserade solcellsprojektet.



Sveriges största
solcellspark Nya Solevi
invigd
fredag 14 december 2018 kl. 14:08

I dag, fredagen den 14 december, invigdes Sveriges
största solcellspark vid Säve flygplats i Göteborg.
Parken får namnet Nya Solevi efter en tävling där 1
135 kreativa förslag skickats in.

– Det var ett svettigt jobb för juryn men till slut var vi alla
överens om att Nya Solevi var det bästa förslaget.
Namnet anknyter på ett lagom göteborgskt sätt till
diskussionerna om nya och gamla Ullevi men beskriver
också vad det handlar om, nämligen förnybar energi från
solen, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Förutom Alf Engqvist har juryn bestått av Sernekes VD
Ola Serneke, Elisabeth Undén, ordförande i Göteborg
Energis styrelse, Hasse Andersson, Sveriges Radio
Göteborg och Anette Myrheim, kommunikationsdirektör
på Göteborg Energi. Det vinnande namnförslaget har
skickats in av Per Frykebrant som vinner solel från fyra
paneler i parken.

Vid fredagens invigning medverkade också Björn
Sjöström, VD på Varberg Energi som överlämnade ett
nyinstiftat vandringspris till Göteborg Energi. Anledningen

http://goteborgenergi.se/


är att Varberg Energis solcellspark Solsidan fram till nu
varit Sveriges största. En titel som nu alltså tas över av
Göteborg Energi.

– Ett riktigt bra initiativ av Varberg Energi och vi tackar för
uppskattningen. Vi hoppas dock att vi snart får lämna
priset vidare till någon annan aktör i Sverige som bygger
en ännu större park. Det behövs om vi ska klara
omställningen till ett förnybart energisystem, säger Alf
Engqvist.

Fakta solcellsparken i Säve:
Solcellsparken om 5,5 MW är Sveriges hittills största och
byggs på ett 11 hektar stort område, vilket motsvarar lite
mindre än 16 fotbollsplaner
Solcellselen som produceras från de 20 000 panelerna
kommer att räcka till hushållselen (5 000 kWh) för 1100
villor under ett år.
En del av parken kommer att avsättas för abonnemang av
solceller för privatpersoner som vill vara delaktiga i
parken. Över 600 personer har hittills anmält intresse.
Marken i Säve ägs och arrenderas ut av Serneke
Svea Solar levererar solcellerna
ABB-teknik ansluter solcellsparken till elnätet

Foto: Göteborg Energi
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Dnr KS 2018/390 

KS § 127 Svar på medborgarförslag om 
kolonilottsområde, Bodil Jansson 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda om det finns annan, mer lämplig 
kommunal mark för koloniträdgårdsverksamhet som kan hyras ut till föreningar 
eller annan aktör som önskar bedriva odlingsverksamhet.  

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens 
förvaltningen i uppdrag att genom utåtriktade aktiviteter och 
kommunikationsinsatser undersöka om det finns intresserade aktörer för att 
organisera och utveckla stadsnära odling. Samverkan i detta utredningsarbete ska 
ske med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen och intresserade fristående 
aktörer som exempelvis studieförbund.  

Kommunstyrelsens förvaltning ska återrapportera resultat till kommunstyrelsen 
för eventuella fortsatta beslut i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag från Bodil Jansson inkom den 11 januari 2019. 
Förslagsställaren vill att Åmåls kommun iordningställer ett kolonilottsområde där 
kommuninvånare kan hyra en odlingslott. I förslaget beskriver förslagsställaren 
att hon uppmanat tjänstepersoner inom kommunen att rusta upp det redan 
existerande kolonilottsområdet, dock utan resultat.  

Ärendet remitterades av Åmåls kommunfullmäktige till teknik- och 
fritidsnämnden som har utrett ärendet. I sitt beslut från 2020-03-03 föreslår 
nämnden att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Som underlag till teknik- och fritidsnämndens beslut finns ett tjänsteyttrande från 
nämndens förvaltning där det står att läsa att befintliga odlingslotter är eftersatta i 
skötsel. Förvaltningen ställer sig i sak positiv till förslaget men är av meningen att 
uppbyggande och drift av ett odlingsområde måste ske i samråd och samarbete 
med lokal förening, då förvaltningen inte har de resurser som krävs för ett sådant 
åtagande.  

Kontakt har tagits med Åmåls trädgårdsförening som dock enligt tjänsteskrivelsen 
från teknik- och fritidsförvaltningen visat svalt intresse. Därmed saknas 
förutsättningarna för ett kolonilottsområde enligt teknik- och fritidsnämnden som 
alltså föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Kommunledningskontoret har tagit del av teknik- och fritidsnämndens beslut och 
förvaltningens beredning av ärendet. Kommunledningskontoret delar 
uppfattningen att det är nödvändigt med engagerade samarbetspartners för att 
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framgångsrikt utveckla den typ av stadsnära odling som kolonilottsområde 
innebär. Kommunledningskontoret är också av uppfattningen att den nuvarande 
placeringen är olämplig av flera skäl. 

Först och främst är odlingsytans beskaffenhet otillfredsställande. Den ligger i en 
föga idyllisk sluttning invid en stadsgata som är tämligen tätt trafikerad. Den 
omges av industriområde samt räddningstjänstens/ambulansens 
verksamhetslokaler samt parkeringar. Detta gör den otrivsam, svår att planera och 
utveckla samt olämplig för rekreativ verksamhet som trädgårdsodling. 

Dessutom har tomten ett strategiskt värde i det fall att ambulansens- eller 
räddningstjänstens verksamhet i framtiden behöver utökas. 

Kommunledningskontoret är av uppfattningen att det bör kunna finnas ett starkt 
intresse för stadsnära odling i kommunen, något som skulle kunna stimuleras och 
uppmuntras av det offentliga. Genom att försöka finna alternativa, mer 
ändamålsenliga och trivsamma områden för ett kolonilottsområde kan måhända 
allmänhetens intresse öka. Utöver att försöka finna bättre placeringar, bör det 
göras ytterligare ansträngningar för att hitta föreningsbildningar – nya eller gamla 
– som kan tänka sig att bli delaktiga i driften och etableringen av ett nytt 
odlingsområde. 

Först efter att sådana försök att stimulera intresset för stadsnära odling, anser 
kommunledningskontoret att det är rätt och riktigt att för närvarande lägga ner allt 
arbete i förslagsställarens anda. Om intressenter och lämpliga markområden kan 
identifieras bör kommunstyrelsen ta beslut i fortsatt hantering av ärendet för att 
exempelvis avgöra vilka kommunala stödinsatser som kan bli aktuella. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 109 
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 22 april 2020 
- Medborgarförslag, Bodil Jansson den 11 januari 2019 
- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 29 januari 2020 
- Protokollsutdrag § 23, teknik- och fritidsnämnden den 17 mars 2020 

Yrkande 
Michael Karlsson (S) yrkar på att den första delen av beslutssatsen, som ger i 
uppdrag till teknik- och fritidsförvaltningen att avveckla det existerande 
odlingsområdet, stryks. Detta eftersom det visat sig finnas flera aktiva odlare som 
i dagsläget utnyttjar området. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det första förslaget 
kommer från kommunstyrelsens arbetsutskott och det andra är ett reviderat 
förslag i enlighet med Michael Karlssons (S) ändringsyrkande. Ordföranden 
ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt det nya, reviderade förslaget. 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-06-03  3 (3) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Förslagsställare 
Miljö- och klimatstrateg 
Tf Plan- och fastighetschef 
Biträdande kommunchef 
Näringslivs- och kommunikationschef 
__________ 
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Medborgarförslag om kolonilottsområde - Bodil 
Jansson 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att anse 
medborgarförslaget besvarat samt att ge i uppdrag till teknik- och fritidsnämnden 
att avveckla det existerande koloniområdet vid korsningen Nygårdsvägen-
Ödmansgatan. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda om det finns annan, mer lämplig 
kommunal mark för koloniträdgårdsverksamhet som kan hyras ut till föreningar 
eller annan aktör som önskar bedriva odlingsverksamhet.  

Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 
genom utåtriktade aktiviteter och kommunikationsinsatser undersöka om det finns 
intresserade aktörer för att organisera och utveckla stadsnära odling. Samverkan i 
detta utredningsarbete ska ske med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
och intresserade fristående aktörer som exempelvis studieförbund.  

Kommunstyrelsens förvaltning ska återrapportera resultat till kommunstyrelsen 
för eventuella fortsatta beslut i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag från Bodil Jansson inkom 2019-01-11. Förslagsställaren vill 
att Åmåls kommun iordningställer ett kolonilottsområde där kommuninvånare 
kan hyra en odlingslott. I förslaget beskriver förslagsställaren att hon uppmanat 
tjänstepersoner inom kommunen att rusta upp det redan existerande 
kolonilottsområdet, dock utan resultat.  

Ärendet remitterades av Åmåls kommunfullmäktige till teknik- och 
fritidsnämnden som har utrett ärendet. I sitt beslut från 2020-03-03 föreslår 
nämnden att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Som underlag till teknik- och fritidsnämndens beslut finns ett tjänsteyttrande från 
nämndens förvaltning där det står att läsa att befintliga odlingslotter är eftersatta i 
skötsel. Förvaltningen ställer sig i sak positiv till förslaget men är av meningen att 
uppbyggande och drift av ett odlingsområde måste ske i samråd och samarbete 
med lokal förening, då förvaltningen inte har de resurser som krävs för ett sådant 
åtagande.  

Kommunstyrelsen 
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Kontakt har tagits med Åmåls trädgårdsförening som dock enligt tjänsteskrivelsen 
från teknik- och fritidsförvaltningen visat svalt intresse. Därmed saknas 
förutsättningarna för ett kolonilottsområde enligt teknik- och fritidsnämnden som 
alltså föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret har tagit del av teknik- och fritidsnämndens beslut och 
förvaltningens beredning av ärendet. Kommunledningskontoret delar 
uppfattningen att det är nödvändigt med engagerade samarbetspartners för att 
framgångsrikt utveckla den typ av stadsnära odling som kolonilottsområde 
innebär. Kommunledningskontoret är också av uppfattningen att den nuvarande 
placeringen är olämplig av flera skäl. 

Först och främst är odlingsytans beskaffenhet otillfredsställande. Den ligger i en 
föga idyllisk sluttning invid en stadsgata som är tämligen tätt trafikerad. Den 
omges av industriområde samt räddningstjänstens/ambulansens 
verksamhetslokaler samt parkeringar. Detta gör den otrivsam, svår att planera och 
utveckla samt olämplig för rekreativ verksamhet som trädgårdsodling.  

Dessutom har tomten ett strategiskt värde i det fall att ambulansens- eller 
räddningstjänstens verksamhet i framtiden behöver utökas.  

Kommunledningskontoret är av uppfattningen att det bör kunna finnas ett starkt 
intresse för stadsnära odling i kommunen, något som skulle kunna stimuleras och 
uppmuntras av det offentliga. Genom att försöka finna alternativa, mer 
ändamålsenliga och trivsamma områden för ett kolonilottsområde kan måhända 
allmänhetens intresse öka. Utöver att försöka finna bättre placeringar, bör det 
göras ytterligare ansträngningar för att hitta föreningsbildningar – nya eller gamla 
– som kan tänka sig att bli delaktiga i driften och etableringen av ett nytt 
odlingsområde.  

Först efter att sådana försök att stimulera intresset för stadsnära odling, anser 
kommunledningskontoret att det är rätt och riktigt att för närvarande lägga ner allt 
arbete i förslagsställarens anda. Om intressenter och lämpliga markområden kan 
identifieras bör kommunstyrelsen ta beslut i fortsatt hantering av ärendet för att 
exempelvis avgöra vilka kommunala stödinsatser som kan bli aktuella. 

Anledningen till att kommunledningskontoret anser att vidare ansträngningar bör 
göras för att om möjligt tillskapa ett område för stadsnära odling, är att det finns 
flera gynnsamma effekter som kan förväntas både för enskilda kommuninvånare 
och för kommunen i bred bemärkelse. I vår tids stressfyllda tillvaro har företeelser 
som ”grön rehab”, ”skogsbad” och andra aktiviteter där människan engagerar sig i 
odling och naturupplevelser visat sig kunna ha särskilt gynnsamma effekter på 
såväl fysisk som psykisk hälsa.  

För samhällen som aspirerar på hälsosamma levnadsvanor och ekologisk 
hållbarhet kan stadsnära odling dessutom sända starka positiva signaler om ökad 
konsumtion av grönsaker, bär och vegetarisk kost. Åmål har dessutom ambitionen 
att vara den trivsamma och vackra småstaden, en strävan där ett välskött 
kolonilottsområde mycket väl skulle passa in.  
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Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna på kort sikt, för att undersöka om det finns 
lämplig kommunal mark samt fristående aktörer som är intresserade av att 
etablera och driva ett koloniträdgårdsområde, bedöms rymmas inom 
kommunstyrelseförvaltningens befintliga budgetram. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bedöms kunna bidra till att uppfylla Åmåls kommuns strategiska mål om 
att ”I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”, i synnerhet 
inriktningsmålet ”Att verka för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
samhälle för nutida och framtida generationer”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen, 2020-04-22 
- Medborgarförslag, Bodil Jansson, 2019-01-11 
- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-01-29 
- Protokollsutdrag § 23, Teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2020-03-17 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Anders Sandén 
Kommunchef  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 
Förslagsställaren 
Miljö- och klimatstrateg 
Plan- och fastighetsenheten 
Biträdande kommunchef 
Näringslivs- och kommunikationsenheten 
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§ 23 Dnr 2019-000050  

Svar på medborgarförslag om anläggning av 
kolonilottsområde i Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag inkom 2019-01-11. Förslagsställaren vill att Åmåls 

kommun anlägger ett kolonilottsområde. Förvaltningen har varit i kontakt 

med Åmåls trädgårdsförening för att sondera om intresse finns att sköta drift 

m.m. Responsen var sval. Utan motpart som kan ansvara för drift förlorar 

förslaget realism, då teknik- och fritidsförvaltningen idag saknar resurser att 

driva ett sådant område.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Bodil Jansson ,2019-01-11 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-01-29 

Protokollsutdrag § 15, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-03-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Törnell (KD): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Christer Andersson, 0533683602 
christer.andersson@saffle.se 
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Svar på medborgarförslag om anläggande av  
kolonilottsområde Åmål 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2019-01-11. Förslagsställaren vill att Åmåls 

kommun anlägger ett kolonilottsområde. 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål avslår medborgarförslaget. 

Bakgrund 

Det berörda området har förut använts som odlingsområde av ett antal 

personer. Skötselplan och ansvarig för området har saknats. Tidigare 

ansvariga för området har varit koloniföreningen Gröna fingrar Åmål. Det 

berörda området ligger vid brandstationen i Åmål, i direkt anslutning till 

brandkåren. Området ingår i fastigheten Åmål 7:1 och ägs av Åmåls 

kommun. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Bodil Jansson, 2019-01-11 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen är införstådd med och förstår medborgarförslagets syfte 

utifrån invånarnas behov av odlingsyta. Den anvisade ytan är för tillfället 

kraftigt eftersatt vad gäller skötsel och byggnader. Förvaltningen ser positivt 

på förslaget, men finner att uppbyggande och drift av en sådan anläggning 

bör göras i samråd med lokal förening med intresse att sköta driften av 

denna.  

Förvaltningen har varit i kontakt med Åmåls trädgårdsförening för att 

sondera om intresse finns att sköta drift m.m. Responsen var sval. Utan 

motpart som kan ansvara för drift förlorar förslaget realism, då teknik- och 

fritidsförvaltningen idag saknar resurser att driva ett sådant område.  
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagets ekonomiska konsekvenser kan inte hanteras inom nuvarande 

driftsbudget. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål avslår medborgarförslaget. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Christer Andersson 

Driftledare park- och fritidsenheten 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Åmål 



Medborgarförslag

Mitt förslag är att Åmåls kommun fixar ett kolonilottsområde där kommuninvånare kan hyra
en odlingslott. 
Min tro är att många med mig skulle uppskatta detta.
Jag har under flera år försökt påverka tjänstemän i kommunen att rusta upp det igenväxta
område som nu finns. 
Dock utan framgång så nu vänder jag mig till er politiker.

Med hopp om att få ner fingrarna i jorden redan till våren, Bodil

Namn: Bodil Jansson

Adress: Herrängsgatan 8C, 662 32 Åmål

Bilaga:

Sida 1 av 1  

ADRESS

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

TELEFON / FAX

0532 17000 / 0532 12879
E-POST OCH WEBB

kommun@amal.se
www.amal.se

mailto:kommun@amal.se
http://www.amal.se
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Dnr KS 2017/500 

KS § 128 Svar på medborgarförslag om 
cykelsituationen i Åmåls centrum - Rune 
Johansson 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutar att:  

 Ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram kartor över gång- och 
cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på kommunens hemsida.  

 Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning och styrgruppen för översiktlig 
planering att föra in en cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra 
Långgatan och Lunnegatan i den fördjupade översiktsplanen som är under 
framtagande. 

 I övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom den 5 december 2017, författat av Rune Johansson. 
Förslagsställaren beskriver i sin skrivelse en rad åtgärder som denne menar skulle 
förbättra trafiksäkerheten för cyklister i Åmåls stadskärna.  

Bland de föreslagna åtgärderna märks bland annat ett förbud för cyklar att 
framföras på Kungsgatan mellan ungdomsgården Huset och Södra skolan. 
Cykelförare skulle istället hänvisas till befintliga cykelbanor som skulle förbättras 
och göras säkrare genom ljussignaler och delvis ny sträckning. Förslagsställaren 
vill också se en ny maxhastighet på 30km/h för bilar i centrum.  

Som alternativ till sitt första förslag framför Rune Johansson att förbjuda biltrafik 
i Åmåls centrum. Med denna åtgärd skulle cyklar även fortsatt kunna framföras 
på den aktuella delen av Kungsgatan.  

Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden för beredning och 
förslag till beslut. Vid sitt sammanträde den 12 mars 2020 avgjorde teknik- och 
fritidsnämnden ärendet och föreslår kommunfullmäktige i Åmåls kommun att ge 
teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram kartor över gång- och 
cykelvägnät/skolvägar som kan presenteras på hemsidan, för att på så vis ge 
information om vilka de säkraste cykelvägarna är för exempelvis 
skolelever/ungdomar.  

Därutöver föreslår teknik- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget med hänvisning till redan pågående förbättringsåtgärder för 
trafiksäkerhet. Förvaltningen beskriver i sitt tjänsteyttrande att man planerar att 
utreda en potentiell cykelbana längs den aktuella delen av Kungsgatan under 
2023. Utifrån denna utredning skulle sedan en lösning kunna arbetas fram. En 
sådan lösning förväntas dock bli kostsam och estimeras till 10-20 miljoner kronor, 
beroende på vilken typ av åtgärder politiken beslutar om. 

aaidator
Textruta
Ärende 6
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Kommunledningskontoret delar teknik- och fritidsnämndens uppfattning om att 
den rådande trafiksituationen i Åmåls centrum inte föranleder något förbud mot 
cykeltrafik på Kungsgatan. Inte heller sänkt hastighet för biltrafik eller bilfritt 
centrum är aktuellt ens på lite längre sikt. Att på ett pedagogiskt sätt upplysa 
invånaren om vilka de mest gynnsamma och säkra vägarna för cykel- och 
gångtrafik genom kartor, framstår som en tilltalande idé som borde kunna 
genomföras genom att endast minimala resurser tas i anspråk. 

Den mest grundläggande förbättringen som bör prioriteras för att utveckla Åmåls 
centrum i en säkrare och invånarvänlig riktning är dock etablering av en lösning 
med cykelbana längs Kungsgatan. Kommunledningskontoret anser mot bakgrund 
av detta att gatuenhetens plan för etableringen av en cykelbana längs Kungsgatan, 
mellan Södra Långgatan och Lunnegatan, ligger allt för långt fram i tiden. 

Att utreda en sådan cykelbana först 2023 för att därefter förankra den politiskt och 
föra in den i långsiktiga investeringsplaner skulle kunna innebära att det dröjer 
minst fem år innan en byggnation kan påbörjas. Detta är inte tillfredsställande 
med tanke på det omfattande planarbete som pågår inom Åmåls kommun. I värsta 
fall skulle det omfattande och resurskrävande planarbetet hinna slutföras och 
delvis rubbas genom att cykelbanan förs fram som ett aktivt ärende. 

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige i Åmåls kommun 
att ge i uppdrag till den politiskt utsedda styrgruppen för översiktlig planering och 
kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att etableringen av en cykelbana förs 
in i arbetet med den fördjupande översiktsplanen, FÖP. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 110  
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 22 april 2020 
- Medborgarförslag av Rune Johansson den 5 december 2017 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 17 mars 2020 § 24 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 12 mars 2020 
- Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Förslagsställaren 
__________ 
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Medborgarförslag om cykelsituationen i Åmåls 
centrum - Rune Johansson 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutar att:  

- Ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram kartor över gång- och 
cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på kommunens hemsida.  

- Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning och styrgruppen för kommunens 
planearbete att föra in en cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra 
Långgatan och Lunnegatan i den fördjupade översiktsplanen som är under 
framtagande. 

- I övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2017-12-05, författat av Rune Johansson. 
Förslagsställaren beskriver i sin skrivelse en rad åtgärder som denne menar skulle 
förbättra trafiksäkerheten för cyklister i Åmåls stadskärna.  

Bland de föreslagna åtgärderna märks bland annat ett förbud för cyklar att 
framföras på Kungsgatan mellan ungdomsgården Huset och Södra skolan. 
Cykelförare skulle istället hänvisas till befintliga cykelbanor som skulle förbättras 
och göras säkrare genom ljussignaler och delvis ny sträckning. Förslagsställaren 
vill också se en ny maxhastighet på 30km/h för bilar i centrum.  

Som alternativ till sitt första förslag framför Rune Johansson att förbjuda biltrafik 
i Åmåls centrum. Med denna åtgärd skulle cyklar även fortsatt kunna framföras 
på den aktuella delen av Kungsgatan.  

Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden för beredning och 
förslag till beslut. Vid sitt sammanträde 2020-03-12 avgjorde teknik- och 
fritidsnämnden ärendet och föreslår kommunfullmäktige i Åmåls kommun att ge 
teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram kartor över gång- och 
cykelvägnät/skolvägar som kan presenteras på hemsidan, för att på så vis ge 
information om vilka de säkraste cykelvägarna är för exempelvis 
skolelever/ungdomar.  

Därutöver föreslår teknik- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget med hänvisning till redan pågående förbättringsåtgärder för 
trafiksäkerhet. Förvaltningen beskriver i sitt tjänsteyttrande att man planerar att 
utreda en potentiell cykelbana längs den aktuella delen av Kungsgatan under 

Kommunstyrelsen 
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2023. Utifrån denna utredning skulle sedan en lösning kunna arbetas fram. En 
sådan lösning förväntas dock bli kostsam och estimeras till 10-20 mnkr, beroende 
på vilken typ av åtgärder politiken beslutar om. 

 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret delar teknik- och fritidsnämndens uppfattning om att 
den rådande trafiksituationen i Åmåls centrum inte föranleder något förbud mot 
cykeltrafik på Kungsgatan. Inte heller sänkt hastighet för biltrafik eller bilfritt 
centrum är aktuellt ens på lite längre sikt, enligt kommunledningskontorets 
förmenande även om man inte kan utesluta ett en stadskärna fredad från 
motortrafik skulle kunna vara ett intressant alternativ vid någon punkt i framtiden.  

Att på ett pedagogiskt sätt upplysa invånaren om vilka de mest gynnsamma och 
säkra vägarna för cykel- och gångtrafik genom kartor, framstår som en tilltalande 
idé som borde kunna genomföras genom att endast minimala resurser tas i 
anspråk. Detta tillstyrker därför kommunledningskontoret.  

Den mest grundläggande förbättringen som bör prioriteras för att utveckla Åmåls 
centrum i en säkrare och invånarvänlig riktning är dock etablering av en lösning 
med cykelbana längs Kungsgatan. Kommunledningskontoret anser mot bakgrund 
av detta att gatuenhetens plan för etableringen av en cykelbana längs Kungsgatan, 
mellan Södra Långgatan och Lunnegatan, ligger allt för långt fram i tiden.  

Att utreda en sådan cykelbana först 2023 för att därefter förankra den politiskt och 
föra in den i långsiktiga investeringsplaner skulle kunna innebära att det dröjer 
minst fem år innan en byggnation kan påbörjas. Detta är inte tillfredsställande 
med tanke på det omfattande planearbete som pågår inom Åmåls kommun. I 
värsta fall skulle det omfattande och resurskrävande planearbetet hinna slutföras 
och delvis rubbas genom att cykelbanen förs fram som ett aktivt ärende.  

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige i Åmåls kommun 
att ge i uppdrag till den politiskt utsedda styrgruppen för planearbetet och 
kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att etableringen av en cykelbana förs 
in i arbetet med den fördjupande översiktsplanen, FÖP. Det skulle också vara 
önskvärt att arbetet med en cykelbana genom centrala Åmål blev en mer 
prioriterad fråga för samtliga inblandade förvaltningar och politiska församlingar. 
Inte bara trafiksäkerhet utan också centrumkärnans attraktivitet, handelns 
förutsättningar och folkhälsans utveckling är avhängiga denna viktiga fråga. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser utöver beslutade 
ramar. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bör i någon mån kunna bidra till att uppfylla det strategiska målet om att 
”I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”.  
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 22 april 2020 
- Medborgarförslag av Rune Johansson den 5 december 2017 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 17 mars 2020 § 24 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 12 mars 2020 
- Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Anders Sandén 
Kommunchef  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 24 Dnr 2018-000060  

Svar på medborgarförslag om cykelsituationen i Åmåls 
centrum 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag från Rune Johansson inkom 2018-01-31 om  

cykelsituationen i Åmål centrum. 

Förslaget innebär att cykeltrafik ska förbjudas på Kungsgatan mellan Södra 

skolan och Huset (Södra Långgatan-Lunnegatan) och att cykeltrafik ska 

ledas om via befintliga cykelbanor på Södra Långgatan, Västerlånggatan och 

Lunnegatan.  

Gatuenheten förstår Johanssons förslag om förbud av cykeltrafik på 

Kungsgatan men anser inte att det är befogat att förbjuda cykeltrafik längs 

aktuell sträcka av Kungsgatan. Gatuenheten avser i stället att marknadsföra 

det stråk Johansson föreslår genom att lägga upp kartor med säkra gång- och 

cykelvägar på kommunens hemsida. 

Gatuenheten arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten för gående 

och cyklister och då bl.a. genom att göra övergångsställen och passager 

säkrare. 

Gatuenhetens bedömning är att kommunen på sikt bör eftersträva att bygga 

cykelväg längs Kungsgatan mellan Södra Långgatan och Hjeltegatan  och 

Lunnegatan, vilket också är en del i skolvägnätet mellan norra och södra 

Åmål. . I teknik- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget finns 

sedan några år en post för utredning år 2023.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Rune Johansson, 2017-12-05 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-12 

Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 
1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram kartor över gång- och 

cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på hemsidan. 
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2. Medborgarförslaget avstyrks med hänvisning till redan pågående 

förbättringsåtgärder för trafiksäkerhet. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

Reservation 
Tommy Lerhman (S) och Hassan Dalo (S) reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering: 

"Undertecknad reserverar sig mot beslutet att avslå medborgarförslaget om 

att förbjuda cykeltrafik i Åmåls centrum. Vår bestämda uppfattning är att 

inga av förvaltningens redovisade åtgärder kommer att medföra minskad 

olycksrisk".      

 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Niklas Ekberg 
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Svar på medborgarförslag om cykelsituationen i Åmåls 
centrum 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag från Rune Johansson inkom 2018-01-31 om  

cykelsituationen i Åmål centrum. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram kartor över gång- och 

cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på hemsidan. 

2. Medborgarförslaget avstyrks med hänvisning till redan pågående 

förbättringsåtgärder för trafiksäkerhet. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag om att göra cykelvägen på Kungsgatan från Södra 

skolan till Huset säkrare inkom till nämnden 2018-01-31. Förslaget innebär 

att cykeltrafik ska förbjudas på Kungsgatan mellan Södra skolan och Huset 

(Södra Långgatan-Lunnegatan) och att cykeltrafik ska ledas om via 

befintliga cykelbanor på Södra Långgatan, Västerlånggatan och Lunnegatan. 

Förslagsställaren föreslår också att övergångsställen längs aktuell sträcka ska 

förses med ljussignaler på samma sätt som vid Norrtull och att man ska 

sänka hastigheten till 30 km/tim i centrum.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av gatuenheten. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Rune Johansson, 2017-12-05 

Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 

Förvaltningens ståndpunkt 

Gatuenheten förstår Johanssons förslag om förbud av cykeltrafik på 

Kungsgatan men anser inte att det är befogat att förbjuda cykeltrafik längs 

aktuell sträcka av Kungsgatan. Vi bedömer att de flesta cyklister kan hantera 

cykling i blandtrafik även på denna sträcka och vi tror därför inte att det 

skulle få den efterlevnad man önskar. Gatuenheten avser i stället att 

marknadsföra det stråk Johansson föreslår genom att lägga upp kartor med 

säkra gång- och cykelvägar på kommunens hemsida, där framförallt skolbarn 

rekommenderas att välja denna väg. 



Säffle kommun 
Datum 

2020-03-12 
TFNSÅ 

2018/60 
Sida 

2(3) 
 

 

Med nuvarande gators utformning kan inte kommunen besluta att införa 

hastighetsbegränsning för 30 km/tim i centrum. Enligt gällande regelverk ska 

det tydligt framgå av gatans utformning vilken hastighetsgräns som gäller 

och det innebär att gatorna eller del av gatorna måste byggas om för att 

kunna besluta om 30 km/tim. 

Gatuenheten arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten för gående 

och cyklister och då bl.a. genom att göra övergångsställen och passager 

säkrare, se bifogad sammanställning av trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019. 

Detta sker genom synpunkter från allmänheten, skolor m.fl. och av de 

utredningar som görs, t ex Trafikutredning för Rösparksområdet 2015-01-15 

som inkluderar all typ av trafik till/från Rösparkskolan och Södra skolan 

samt Trafikutredning Rösparkskolan (oktober 2015). Som grund för 

kommunens trafiksäkerhetsarbete finns också Trafiknästanalys 2003-01-21 

som fortfarande är aktuell.  

Årligen budgeteras vanligtvis 200-1 000 tkr för denna typ av trafiksäkerhets-

åtgärder och ansökan görs alltid om statliga trafiksäkerhetsbidrag. 

Vad gäller närvarostyrda övergångsställeskyltar (blinkande) så är de ganska 

dyra, det är inte lämpligt att ha det på för många platser för de riskerar också 

att förvilla. Vi har dessutom en del driftproblem med dem viket innebär att 

de inte alltid blinkar som de ska vilket kan leda till oönskade situationer. 

Gatuenhetens uppfattning är att kommunen på sikt bör eftersträva att bygga 

cykelväg längs Kungsgatan mellan Södra Långgatan och Hjeltegatan  och 

Lunnegatan, vilket också är en del i skolvägnätet mellan norra och södra 

Åmål. Sträckan genom Åmåls centrum påverkar många andra intressen 

såsom handel, parkering, estetik mm och därför behöver man komma 

överens om en bra långsiktig lösning före det kan åtgärdas. I teknik- och 

fritidsnämndens förslag till investeringsbudget finns sedan några år en post 

för utredning år 2023. I denna utredning skulle berörda parter gemensamt 

kunna arbeta fram och enas om ett förslag/illustrationsskiss, som därefter ska 

förankras politiskt för att kunna byggas. Kostnaden för en sådan åtgärd 

förväntas dock bli ganska hög (10-20 Mnkr) beroende på vilken typ av 

åtgärd man enas om. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram kartor över gång- och 

cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på hemsidan. 

2. Medborgarförslaget avstyrks med hänvisning till redan pågående 

förbättringsåtgärder för trafiksäkerhet.  
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Åmål - Sammanställning av trafiksäkerhetsåtgärder 
2012-2019 

Gatuenheten utför kontinuerligt trafiksäkerhetsåtgärder som är avsedda att 

göra trafikmiljön säker och lättframkomlig för oskyddade trafikanter såsom 

gående och cyklister. Skolvägar är av högsta prioritet och prioriteras därför 

högre jämfört med övriga stråk eller områden. 

 

Trafiksäkerhetsåtgärder utförda under 2012-2019; 

Drottninggatan/Fryxellsgatan, förhöjt övergångsställe/cykelpassage (2019) 

Bondegatan, ny gc-bana från Betonggatan nästan till E45 (2019) 

Årjängsgatan väster om Vänersborgsvägen, enkelt farthinder (2018) 

Resecentrum, förhöjt övergångsställe/cykelpassage, ca 50 m ny gc-bana, 

cykelparkering (2018) 

Karlstadsvägen norr Johan Fredriksgatan, ö-ställe med refug (2018) 

Drottninggatan öster om E45, övergångsställe med refug (2017) 

Karlstadsvägen vid Kristinebergsgatan, övergångsställe med refug (2017) 

Järngatan/Centralplan, tillgänglighetsanpassat ö-ställe + 50 m gc-bana 

(2016) 

Karlstadsvägen vid Ljungsbergsgatan, närvarostyrt övergångsställe (2016) 

Västra Åsenvägen väster Vetevägen, enkelt farthinder (2016) 

Drottninggatan/Elisbergsgatan, ny busshållplats med anslutande gc-väg 

och cykelparkering (2016) 

Töres Pedersonsgatan vid simhallen, förhöjt övergångsställe/cykelpassage 

samt ca 150 m ny gc-bana (2015) 

Läroverksgatan vid Åsgatan, enkelt farthinder intill övergångsställe (2015) 

Karlstadsvägen vid Drottninggatan, närvarostyrt övergångsställe (2015) 

Hjeltegatan vid Nybrogatan, förhöjt övergångsställe/cykelpassage (2014) 

Åsgatan norr om Adolfsbergsgatan, enkelt farthinder (2014) 

Åsgatan söder om Läroverksgatan, enkelt farthinder (2014) 

Nygårdsvägen väster om Ödmansgatan, långt farthinder (2015) 

Gamla Örnäsgatan, digital hastighetstavla, tänds när det går för fort (2015) 

Karlstadsvägen/Petersbergsg, tillgänglighetsanpassad busshållplats (2014) 
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Drottninggatan vid Natur/miljöskolan, förhöjt ö-ställe/cykelpassage 

(2013) 

Resecentrum, ny parkeringsplats norr om järnvägsstationen (2013) 

Åsgatan vid Andra Villagatan, enkelt farthinder (2013) 

Drottninggatan vid Åsgatan, förhöjt övergångsställe/cykelpassage (2012) 

Karlstadsvägen/Bergängsvägen, tillgänglighetsanpassad busshållplats 

(2012) 

 

Närmast kommande planer 

Under 2020 avser vi bygga ett förhöjt övergångsställe på Drottninggatan vid 

Torvaldsgatan med stöd av statligt bidrag. 

Om vi beviljas statligt bidrag för att anlägga gång- och cykelväg längs 

Järngatan från Centralplan till Bergsgatan är det en åtgärd vi vill genomföra 

hösten 2020 som en del i återställningen efter utfört va-ledningsarbete. 

 

Niklas Ekberg 

Gatuchef 
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Dnr KS 2018/185 

KS § 129 Svar på motion om säkrare skolvägar 
i centrala Åmål - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige i Åmål att besluta att:  

 Ge i uppdrag åt teknik- och fritidsnämnden att ta fram kartor över gång- 
och cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på Åmåls kommuns 
hemsida.  

 Bifalla den del av motionen som avser förbättrad information på 
kommunens hemsida.  

 Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning och styrgruppen för översiktlig 
planering att föra in en cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra 
Långgatan och Lunnegatan i den fördjupade översiktsplanen som är under 
framtagande. 

 I övrigt betrakta motionen som besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Vestlund (-) inkom den 25 april 2018 med en ”motion om säkrare 
skolvägar för våra skolbarn och övriga fotgängare och cyklister.” I motionen 
föreslår Vestlund att markeringar på cykelbanor/gångbanor ses över, för att skapa 
ökad tydlighet. Vidare efterlyser motionären en utredning av hur skolbarn i Åmål 
gör sina vägval vid transporter till skolan, främst per cykel. Utredningen bör 
också utforska huruvida det går att styra barnen till säkrare stråk.  

Motionären föreslår trafikvärdar och översyn gällande belysning vid passager för 
cyklister och fotgängare över trafikerad väg. Utredningen av skolbarns vägval och 
ansträngningarna att styra barnen till säkra stråk bör också leda till att dessa stråk 
och identifierade ”huvudleder” för skolbarn blir högprioriterade för snöskottning 
och grusning, menar motionären. Stråken – om de kan identifieras – bör lyftas 
fram via kartor på kommunens hemsida.  

Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden som har berett ärendet med 
hjälp av sin förvaltning. Det förslag till beslut som nämnden lagt fram för 
kommunfullmäktige i Åmål är helt och hållet samstämmigt med förslaget i denna 
tjänsteskrivelse. I beslutet från teknik- och fritidsnämnden från 2020-03-07 står 
att läsa att gatuenheten anser att man kontinuerligt arbetar med just den typ av 
frågor som efterfrågas av motionären.  

Exempel på detta arbete ges med hänvisning till de trafikutredningar för 
Rösparksområdet som gjordes 2015. När det gäller snöröjning så är redan alla 
gång- och cykelbanor högsta prioritet hos gatuenheten.  

Både förvaltningen och nämnden menar att önskemålet om kartor på hemsidan 
som visar på lämpliga skolvägar kan uppfyllas.  

aaidator
Textruta
Ärende 7
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Teknik- och fritidsförvaltningen tillstår i sin beredning att det finns en brist i 
gång- och cykelvägnätet i Åmål som också har inverkan på skolvägnätet. Denna 
brist är avsaknaden av cykelbana längs Kungsgatan, mellan Södra Långgatan och 
Lunnegatan. Denna svaghet ska enligt teknik- och fritidsnämndens långsiktiga 
planering utredas och föreslås åtgärder under 2023. 

Kommunledningskontoret anser att den beredning som ärendet utsatts för hos 
teknik- och fritidsförvaltningen har resulterat i ett välavvägt förslag till beslut från 
teknik- och fritidsnämnden. Upplysningar om eventuella tillbud eller olyckor 
bland skolbarn- eller ungdomar har inhämtats från barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det visar sig att olyckor inte är ett allvarligt problem för 
den som färdas till eller från skolan i Åmål för närvarande. 

Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att kommunfullmäktige kan 
låta gatuenheten att fortsätta arbeta för att förbättra trafiksituationen enligt sin 
sedan tidigare fastlagda plan. Kommunledningskontoret anser dock att 
gatuenhetens plan för etableringen av en cykelbana längs Kungsgatan, mellan 
Södra Långgatan och Lunnegatan, ligger allt för långt fram i tiden. 

Att utreda en sådan cykelbana först 2023 för att därefter föra in den i 
investeringsplaner skulle kunna innebära att det dröjer minst fem år innan en 
byggnation skulle kunna påbörjas. Detta är inte optimalt med tanke på det 
omfattande planarbete som pågår inom Åmåls kommun. 

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige i Åmåls kommun 
att ge i uppdrag till den politiskt utsedda styrgruppen för översiktlig planering och 
kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att etableringen av en cykelbana förs 
in i arbetet med den fördjupande översiktsplanen, FÖP. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 111  
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 22 april 2020 
- Motion från Lisbeth Vestlund den 25 april 2018 
- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 12 mars 2020 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 mars 
2020 § 25 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Gatuenheten 
Motionären 
__________ 
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Motion om säkrare skolvägar i centrala Åmål - 
Lisbeth Vestlund (-) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige i Åmål att besluta att:  

- Ge i uppdrag åt teknik- och fritidsförvaltningen att ta fram kartor över 
gång- och cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på Åmåls 
kommuns hemsida.  

- Bifalla den del av motionen som avser förbättrad information på 
kommunens hemsida.  

- Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning och styrgruppen för kommunens 
planearbete att föra in en cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra 
Långgatan och Lunnegatan i den fördjupade översiktsplanen som är under 
framtagande. 

- I övrigt betrakta motionen som besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Vestlund (-) inkom 2018-04-25 med en ”motion om säkrare skolvägar för 
våra skolbarn och övriga fotgängare och cyklister.” I motionen föreslår Vestlund 
att markeringar på cykelbanor/gångbanor ses över, för att skapa ökad tydlighet. 
Vidare efterlyser motionären en utredning av hur skolbarn i Åmål gör sina vägval 
vid transporter till skolan, främst per cykel. Utredningen bör också utforska 
huruvida det går att styra barnen till säkrare stråk.  

Motionären föreslår trafikvärdar och översyn gällande belysning vid passager för 
cyklister och fotgängare över trafikerad väg. Utredningen av skolbarns vägval och 
ansträngningarna att styra barnen till säkra stråk bör också leda till att dessa stråk 
och identifierade ”huvudleder” för skolbarn blir högprioriterade för snöskottning 
och grusning, menar motionären. Stråken – om de kan identifieras – bör lyftas 
fram via kartor på kommunens hemsida.  

Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden som har berett ärendet med 
hjälp av sin förvaltning. Det förslag till beslut som nämnden lagt fram för 
kommunfullmäktige i Åmål är helt och hållet samstämmigt med förslaget i denna 
tjänsteskrivelse. I beslutet från teknik- och fritidsnämnden från 2020-03-07 står 
att läsa att gatuenheten anser att man kontinuerligt arbetar med just den typ av 
frågor som efterfrågas av motionären.  

Kommunstyrelsen 
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Exempel på detta arbete ges med hänvisning till de trafikutredningar för 
Rösparksområdet som gjordes 2015. När det gäller snöröjning så är redan alla 
gång- och cykelbanor högsta prioritet hos gatuenheten.  

Både förvaltningen och nämnden menar att önskemålet om kartor på hemsidan 
som visar på lämpliga skolvägar kan uppfyllas.  

Teknik- och fritidsförvaltningen tillstår i sin beredning att det finns en brist i 
gång- och cykelvägnätet i Åmål som också har inverkan på skolvägnätet. Denna 
brist är avsaknaden av cykelbana längs Kungsgatan, mellan Södra Långgatan och 
Lunnegatan. Denna svaghet ska enligt teknik- och fritidsnämndens långsiktiga 
planering utredas och föreslås åtgärder under 2023. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att den beredning som ärendet utsatts för hos 
teknik- och fritidsförvaltningen har resulterat i ett välavvägt förslag till beslut från 
teknik- och fritidsnämnden. Upplysningar om eventuella tillbud eller olyckor 
bland skolbarn- eller ungdomar har inhämtats från barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det visar sig att olyckor inte är ett allvarligt problem för 
den som färdas till eller från skolan i Åmål för närvarande.  

Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att kommunfullmäktige kan 
låta gatuenheten att fortsätta arbeta för att förbättra trafiksituationen enligt sin 
sedan tidigare fastlagda plan. Kommunledningskontoret anser dock att 
gatuenhetens plan för etableringen av en cykelbana längs Kungsgatan, mellan 
Södra Långgatan och Lunnegatan, ligger allt för långt fram i tiden.  

Att utreda en sådan cykelbana först 2023 för att därefter föra in den i 
investeringsplaner skulle kunna innebära att det dröjer minst fem år innan en 
byggnation skulle kunna påbörjas. Detta är inte optimalt med tanke på det 
omfattande planearbete som pågår inom Åmåls kommun.  

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige i Åmåls kommun 
att ge i uppdrag till den politiskt utsedda styrgruppen för planarbetet och 
kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att etableringen av en cykelbana förs 
in i arbetet med den fördjupande översiktsplanen, FÖP. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser utöver tidigare beslutade ramar. 

Måluppfyllelse 
Beslutet förväntas bidra till det strategiska målet ”I Åmål ska alla kunna leva 
under trygga och goda förhållanden”, i synnerhet inriktningsmålet ”Att verka för 
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för nutida och framtida 
generationer.” 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen, 2020-04-22 
- Motion från Lisbeth Vestlund, 2018-04-25 
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- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-12 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2020-03-17, § 
25 
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§ 25 Dnr 2018-000452  

Svar på motion om säkrare skolvägar i Åmål 

Ärendebeskrivning 
En  motion om säkrare skolvägar för skolbarn, övriga fotgängare och 

cyklister inkom från Lisbeth Vestlund (L) 2018-04-25.  

Gatuenheten anser att man kontinuerligt arbetar med den typ av frågor som 

efterfrågas i motionen. Exempel på detta är Trafikutredning för 

Rösparksområdet 2015-01-15 som inkluderar all typ av trafik till/från 

Rösparkskolan och Södra skolan samt Trafikutredning Rösparkskolan okt 

2015. Som grund för trafiksäkerhetsarbetet finns också Trafiknästanalys 

2003-01-21 som fortfarande är aktuell. 

Vad gäller snöröjning och sandning så ligger redan hela gång- och 

cykelvägnätet med i den högst prioriterade åtgärdskategorin som också 

inkluderar högtrafikerade gator såsom genomfartsleder. 

Önskemålet om att via kartor på kommunens hemsida tydliggöra gång- och 

cykelvägnät och därmed lämpliga skolvägar bör kunna uppfyllas. 

En stor brist i Åmåls gång- och cykelvägnät bedöms vara avsaknaden av 

cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra Långgatan och Lunnegatan, vilket 

också är en del i skolvägnätet mellan norra och södra Åmål. I teknik- och 

fritidsnämndens förslag till investeringsbudget finns sedan några år en 

kostnad för planerad utredning år 2023.  

Beslutsunderlag 
Motion, Lisbeth Vestlund, 2018-04-25 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-12 

Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram kartor över gång- och 

cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på Åmål kommuns hemsida. 

2. Den del av motionen som avser förbättrad information på kommunens 

hemsida tillstyrks. 
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3. Motionen anses i övrigt besvarad. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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Svar på motion om säkrare skolvägar för skolbarn, 
övriga fotgängare och cyklister 

Sammanfattning 

En  motion från Lisbeth Vestlund (L) inkom 2018-04-25 om säkrare 

skolvägar för skolbarn, övriga fotgängare och cyklister. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram kartor över gång- och 

cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på Åmål kommuns 

hemsida. 

2. Den del av motionen som avser förbättrad information på 

kommunens hemsida tillstyrks. 

3. Motionen anses i övrigt besvarad. 

Bakgrund 

En  motion om säkrare skolvägar för skolbarn, övriga fotgängare och 

cyklister inkom från Lisbeth Vestlund (L) 2018-04-25. Motionen innehåller 

flera delar. Motionären vill dels att vägmarkeringar för cykel-/gångbanor 

förbättras, och att säkra gång- och cykelstråk presenteras tydligt via karta på 

kommunens hemsida. Dels vill motionären att förvaltningen utreder 

skolbarnens transportvanor till och från skolan, trafikvärdar vid övergångar, 

belysning vid passager samt grusnings- och snöröjningsrutiner.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av gatuenheten. 

Beslutsunderlag 

Motion från Lisbeth Vestlund, 2018-04-25 

Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 

Förvaltningens ståndpunkt 

Gatuenheten anser att man kontinuerligt arbetar med den typ av frågor som 

efterfrågas i motionen. Exempel på detta är Trafikutredning för 

Rösparksområdet 2015-01-15 som inkluderar all typ av trafik till/från 

Rösparkskolan och Södra skolan samt Trafikutredning Rösparkskolan okt 

2015. Som grund för trafiksäkerhetsarbetet finns också Trafiknästanalys 

2003-01-21 som fortfarande är aktuell. 
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Gatuenheten arbetar löpande med de synpunkter och förslag som inkommer 

från allmänheten, skolor m fl och prioriterar dessa efter att de utretts med 

hjälp av hastighetsmätningar mm. I bifogad sammanställning av 

trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 framgår vad som utförts och merparten av 

dessa har vi erhållit statliga trafiksäkerhetsbidrag för att genomföra. Typen 

av åtgärder inkluderar bland annat den typ av åtgärder som efterfrågas i 

motionen. Årligen budgeteras vanligtvis 200-1 000 tkr för denna typ av 

trafiksäkerhetsåtgärder och vi förhåller oss till budget. 

Ansökan för att få statliga trafiksäkerhetsbidrag görs årligen. 

Vägmarkeringar som avser att separera gående och cyklister på gång- och 

cykelbanor har Åmåls kommun och många andra kommuner valt att 

prioritera bort sedan ca 20 år tillbaka. De har inte ansetts ha tillräcklig 

betydelse för trafiksäkerheten för att berättiga underhållskostnaden. 

Vägmarkering av övergångsställen, cykelöverfarter, väjningspliktslinjer m fl 

är vägmarkering som prioriteras för trafiksäkerheten genom årligt underhåll 

inom budget. 

Belysning vid övergångsställen/passager ses alltid över när vi gör en 

trafiksäkerhetsåtgärd på aktuell plats men vi agerar också på synpunkter i 

den mån budget medger. 

Vad gäller snöröjning och sandning så ligger redan hela gång- och 

cykelvägnätet med i den högst prioriterade åtgärdskategorin som också 

inkluderar högtrafikerade gator såsom genomfartsleder. 

Önskemålet om att via kartor på kommunens hemsida tydliggöra gång- och 

cykelvägnät och därmed lämpliga skolvägar bör kunna uppfyllas. 

Största bristen i Åmåls gång- och cykelvägnät anser vi vara avsaknaden av 

cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra Långgatan och Lunnegatan, vilket 

också är en del i skolvägnätet mellan norra och södra Åmål. 

Då den går genom Åmåls centrum påverkas många andra intressen såsom 

handel, parkering, estetik mm och därför behöver man komma överens om 

en bra långsiktig lösning före det kan åtgärdas. I teknik- och fritidsnämndens 

förslag till investeringsbudget finns sedan några år en kostnad för planerad 

utredning år 2023. I denna utredning skulle berörda parter gemensamt kunna 

arbeta fram och enas om ett förslag/illustrationsskiss som förankras i 

politiken för att byggas. Kostnaden för en sådan åtgärd förväntas dock bli 

ganska hög (10-20 Mnkr) beroende på vilken typ av åtgärd man enas om. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram kartor över gång- och 

cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på Åmål kommuns 

hemsida. 
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2. Den del av motionen som avser förbättrad information på 

kommunens hemsida tillstyrks. 

3. Motionen anses i övrigt besvarad. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Niklas Ekberg 

Gatuchef 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Åmål 
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Telefon 0533-68 17 50 
Fax 0533-68 17 89 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
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Åmål - Sammanställning av trafiksäkerhetsåtgärder 
2012-2019 

Gatuenheten utför kontinuerligt trafiksäkerhetsåtgärder som är avsedda att 

göra trafikmiljön säker och lättframkomlig för oskyddade trafikanter såsom 

gående och cyklister. Skolvägar är av högsta prioritet och prioriteras därför 

högre jämfört med övriga stråk eller områden. 

 

Trafiksäkerhetsåtgärder utförda under 2012-2019; 

Drottninggatan/Fryxellsgatan, förhöjt övergångsställe/cykelpassage (2019) 

Bondegatan, ny gc-bana från Betonggatan nästan till E45 (2019) 

Årjängsgatan väster om Vänersborgsvägen, enkelt farthinder (2018) 

Resecentrum, förhöjt övergångsställe/cykelpassage, ca 50 m ny gc-bana, 

cykelparkering (2018) 

Karlstadsvägen norr Johan Fredriksgatan, ö-ställe med refug (2018) 

Drottninggatan öster om E45, övergångsställe med refug (2017) 

Karlstadsvägen vid Kristinebergsgatan, övergångsställe med refug (2017) 

Järngatan/Centralplan, tillgänglighetsanpassat ö-ställe + 50 m gc-bana 

(2016) 

Karlstadsvägen vid Ljungsbergsgatan, närvarostyrt övergångsställe (2016) 

Västra Åsenvägen väster Vetevägen, enkelt farthinder (2016) 

Drottninggatan/Elisbergsgatan, ny busshållplats med anslutande gc-väg 

och cykelparkering (2016) 

Töres Pedersonsgatan vid simhallen, förhöjt övergångsställe/cykelpassage 

samt ca 150 m ny gc-bana (2015) 

Läroverksgatan vid Åsgatan, enkelt farthinder intill övergångsställe (2015) 

Karlstadsvägen vid Drottninggatan, närvarostyrt övergångsställe (2015) 

Hjeltegatan vid Nybrogatan, förhöjt övergångsställe/cykelpassage (2014) 

Åsgatan norr om Adolfsbergsgatan, enkelt farthinder (2014) 

Åsgatan söder om Läroverksgatan, enkelt farthinder (2014) 

Nygårdsvägen väster om Ödmansgatan, långt farthinder (2015) 

Gamla Örnäsgatan, digital hastighetstavla, tänds när det går för fort (2015) 

Karlstadsvägen/Petersbergsg, tillgänglighetsanpassad busshållplats (2014) 
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Drottninggatan vid Natur/miljöskolan, förhöjt ö-ställe/cykelpassage 

(2013) 

Resecentrum, ny parkeringsplats norr om järnvägsstationen (2013) 

Åsgatan vid Andra Villagatan, enkelt farthinder (2013) 

Drottninggatan vid Åsgatan, förhöjt övergångsställe/cykelpassage (2012) 

Karlstadsvägen/Bergängsvägen, tillgänglighetsanpassad busshållplats 

(2012) 

 

Närmast kommande planer 

Under 2020 avser vi bygga ett förhöjt övergångsställe på Drottninggatan vid 

Torvaldsgatan med stöd av statligt bidrag. 

Om vi beviljas statligt bidrag för att anlägga gång- och cykelväg längs 

Järngatan från Centralplan till Bergsgatan är det en åtgärd vi vill genomföra 

hösten 2020 som en del i återställningen efter utfört va-ledningsarbete. 

 

Niklas Ekberg 

Gatuchef 
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Dnr KS 2017/79 

KS § 130 Svar på motion om översyn av krav 
på avisering av slamtömning - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i Åmål beslutar att anse 
motionen som besvarad, med hänvisning till teknik- och fritidsnämndens beslut 
att införa ny aviseringsmetod via SMS och brev samt beakta kravställan om 
kortare aviseringstid i samband med nästa upphandling av 
slamtömningsentreprenad. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 21 januari 2017 med en motion rörande 
avisering av slamtömning. Motionären framhöll sitt partis tydliga krav - i 
samband med antagandet av renhållningsföreskrifterna – om att dessa aviseringar 
skulle göras på ett sådant vis att fastighetsägaren på ett rimligt sätt kunde fullgöra 
sina skyldigheter i samband med slamtömning, utan att avsätta en hel arbetsdag.  

I motionen står att läsa att Lars-Olof Ottosson (C) anser att aviseringarna inte 
fungerar som avsett. Därför yrkar han på att en översyn genomförs vad gäller de 
krav på avisering som ställs på den upphandlade entreprenören. Motionären 
önskar att aviseringarna om slamtömning ska ange ett kortare tidsintervall under 
vilket fastighetsägaren ska finnas på plats för att möjliggöra tömning. Om detta 
inte är möjligt ska det öppnas en möjlighet att entreprenören ringer upp 
fastighetsägaren på ett av denna angivet telefonnummer och meddelar att en 
slamtömning är nära förestående på den sedan tidigare överenskomna dagen. 

Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden som överlämnade ärendet 
till sin förvaltning för beredning och förslag till beslut. Vid två tillfällen (26 
september 2017 samt 22 januari 2019) har teknik- och fritidsförvaltningen lagt 
fram ärendet för beslut. Båda gångerna återremitterades förslaget till motionssvar. 

21 april 2020 återkom ärendet för tredje gången i teknik- och fritidsnämnden och 
denna gång befanns beslutsunderlaget vara tillfyllest. De tidigare återremisserna 
grundades i önskemål om tidplaner för arbetet med bättre aviseringsrutiner samt 
utredning av möjlighet till SMS-avisering.  

Det framgår av tjänsteyttrandet från teknik- och fritidsförvaltningen att rutinerna 
för avisering och slamtömning arbetats om, tillsammans med upphandlad 
entreprenör. I teknik- och fritidsnämndens beslut per april 2020 står att läsa att 
nämnden för egen del beslutar att införa en ny aviseringsmetod via SMS och brev 
ska införas. Därutöver ska nämnden beakta krav på kortare aviseringstid i 
samband med kommande upphandling av slamtömningsentreprenad. I övrigt 
anser nämnden att motionen ska betraktas som besvarad.  

aaidator
Textruta
Ärende 8
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Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 112  
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 11 maj 2020 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 21 april 
2020 § 35 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 26 mars 2020 
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 26 september 2017 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Motionären 
__________ 
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Motion om översyn av krav på avisering av 
slamtömning - Lars-Olof Ottosson (C) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i Åmål beslutar att anse 
motionen som besvarad, med hänvisning till teknik- och fritidsnämndens beslut 
att införa ny aviseringsmetod via SMS och brev samt beakta kravställan om 
kortare aviseringstid i samband med nästa upphandling av 
slamtömningsentreprenad. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Ottosson (C) inkom 2017-01-24 med en motion rörande avisering av 
slamtömning. Motionären framhöll sitt partis tydliga krav - i samband med 
antagandet av renhållningsföreskrifterna – om att dessa aviseringar skulle göras 
på ett sådant vis att fastighetsägaren på ett rimligt sätt kunde fullgöra sina 
skyldigheter i samband med slamtömning, utan att avsätta en hel arbetsdag.  

I motionen står att läsa att Lars-Olof Ottosson anser att aviseringarna inte 
fungerar som avsett. Därför yrkar han på att en översyn genomförs vad gäller de 
krav på avisering som ställs på den upphandlade entreprenören. Motionären 
önskar att aviseringarna om slamtömning ska ange ett kortare tidsintervall under 
vilket fastighetsägaren ska finnas på plats för att möjliggöra tömning. Om detta 
inte är möjligt ska det öppnas en möjlighet att entreprenören ringer upp 
fastighetsägaren på ett av denna angivet telefonnummer och meddelar att en 
slamtömning är nära förestående på den sedan tidigare överenskomna dagen. 

Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden som överlämnade ärendet 
till sin förvaltning för beredning och förslag till beslut. Vid två tillfällen (2017-09-
26 samt 2019-01-22) har teknik- och fritidsförvaltningen lagt fram ärendet för 
beslut. Båda gångerna återremitterades förslaget till motionssvar. 2020-04-21 
återkom ärendet för tredje gången i teknik- och fritidsnämnden och denna gång 
befanns beslutsunderlaget vara tillfyllest. De tidigare återremisserna grundades i 
önskemål om tidplaner för arbetet med bättre aviseringsrutiner samt utredning av 
möjlighet till SMS-avisering.  

Det framgår av tjänsteyttrandet från teknik- och fritidsförvaltningen att rutinerna 
för avisering och slamtömning arbetats om, tillsammans med upphandlad 
entreprenör. I teknik- och fritidsnämndens beslut per april 2020 står att läsa att 
nämnden för egen del beslutar att införa en ny aviseringsmetod via SMS och brev 
ska införas. Därutöver ska nämnden beakta krav på kortare aviseringstid i 

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Björn Skog 2020-05-11 KS 2017/79 2 (3) 
 

 
 

 

samband med kommande upphandling av slamtömningsentreprenad. I övrigt 
anser nämnden att motionen ska betraktas som besvarad.  

 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret uppfattar att de åtgärder som teknik- och 
fritidsnämnden redan – på egen hand – beslutat om, verkar i motionens anda och 
torde innebära en större kundnöjdhet bland medlemmarna av taxekollektivet.  

Motionären, Lars-Olof Ottosson (C), är invald som ledamot i teknik- och 
fritidsnämnden i Säffle och Åmål och har enligt uppgift varit involverad och 
vidtalad i beredningen av ärendet som ledde fram till nämndens beslut. Detta 
torde kunna tillförsäkra att motionens intentioner tillvaratagits och att en nöjaktig 
lösning uppnåtts. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige i 
Åmåls kommun att besluta anse motionen som besvarad.  

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt tjänsteyttrandet från teknik- och fritidsförvaltningen så medför den höjda 
graden av service som nya aviseringsrutiner innebär, också ökade kostnader. Att 
utöka aviseringsrutinen med SMS skulle – enligt förvaltningens beräkningar – 
medföra att behovet av utrymme i taxan för det första året skulle öka med 127 tkr 
för att därefter sjunka till 25 tkr årligen. Beslutet att införa den nya rutinen, som 
redan tagits av teknik- och fritidsnämnden, kommer alltså att leda till att taxan 
höjs till följd av den höjda servicegraden. På längre sikt, om krav på tätare 
aviseringstid kommer med som underlag i framtida upphandlingar, kan ytterligare 
taxehöjningar vara att vänta, enligt förvaltningen, men några mer precisa 
estimeringar går idag inte att producera. Kommunfullmäktiges besluta att betrakta 
motionen som besvarad innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Måluppfyllelse 
Beslutet att betrakta motionen som besvarad kan svårligen betraktas som 
bidragande i Åmåls kommuns målarbete. Som teknik- och fritidsförvaltningens 
tjänsteyttrande visar, är det svårt att veta om den kundnöjdhet som bättre 
aviseringsrutiner medför överskuggar det eventuella missnöjet som en höjd taxa 
kan innebära. Kommunledningskontoret väljer därför att avstå från att spekulera i 
hur måluppfyllelsen påverkas. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen, 2020-05-11 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2020-04-21, § 
35 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-03-26 
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C), 2017-09-26 
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Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Anders Sandén 
Kommunchef  
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Motionären 
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§ 35 Dnr 2017-000104  

Svar på motion om översyn av krav på avisering av 
slamtömning 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har genom Lars Olof Ottosson 2017-01-24 lämnat in en motion 

gällande en översyn av aviseringsrutiner för slamtömning. Motionen 

besvarades av förvaltningen 2017-09-26 och 2019-01-22, men har 

återremitterats båda gångerna.   

Förvaltningen anser att byte av aviseringsrutin tidigast kan påbörjas under 

våren år 2022 då förvaltningen idag prioriterar arbetet med att planera för 

uppstarten av insamling av kärl- och säckavfall i egen regi samt omställning 

av insamlingssystemet till insamling av matavfall. 

Förvaltningen anser inte att en tätare aviseringstid, dvs kortare tid mellan 

avisering och utförd tömning, är möjlig inom befintligt avtal med 

entreprenören. Dessa krav på leveransnivå fanns inte med vid upphandling 

av nuvarande entreprenad.  

Förvaltningen bedömer dock att aviseringstiden kan föras in som en del av 

den kravspecifikation som ställs i kommande upphandling, och att 

helhetsperspektivet fortsatt bör vara vägledande.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-26 

Bilaga - Omvärldsbevakning av aviseringstider, 2020-03-26 

Protokollsutdrag §72, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-04-07 

Motion, Lars Olof Ottosson (C), 2017-01-24 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26 

Protokollsutdrag §72, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2017-10-03 

Protokollsutdrag §110, teknik- och fritidsnämnden, 2017-10-17 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-01-07 

Protokollsutdrag §110, teknik- och fritidsnämnden, 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  
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Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ny aviseringsmetod via SMS och brev ska införas i enlighet med 

tjänsteyttrandet.  

2. Krav på kortare aviseringstid ska beaktas i samband med kommande 

upphandling av slamtömningsentreprenad. 

3. Teknik- och fritidsnämnden anser motionen besvarad. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Åmål 
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Omvärldsbevakning – avisering av slamtömning 
Kommun/  

Bolag 

Aviseringstyp Aviseringstid Tömningskvittens Meddelade om 

hindrad tömning 

Sunne  Brev 2-6 v innan 

tömning 

SMS/ e-post Faktura eller 

SMS/E-post (om 

man anmält det) 

Arvika  SMS 2-4 v innan 

tömning 

Faktura Brev 

Karlstad Brev 3-4 v innan 

tömning 

Lapp i brevlåda/ 

på dörr/under 

vindrutetorkare 

Lapp i brevlåda/ 

på dörr/under 

vindrutetorkare 

Kristinehamn Annons i tidning Ingen avisering Faktura Brev eller e-post 

Uddevalla Brev (året runt) 

och SMS (endast 

vintertid)  

2 v innan 

tömning (brev 

resp. SMS)  

Lapp på dörren + 

faktura  

Brev eller 

telefon 

Norrtälje  E- post 2 v innan 

tömning 

Lapp  Lapp och brev 

Vafab Miljö  

(12 kommuner) 

Brev 2 v innan 

tömning 

Lapp på dörr  Lapp på dörr  

KSRR 

(Kalmarsundsregionens 

renhållare) 

Brev, SMS/ 

e-post 

2 v innan 

tömning (brev)  

1 v innan 

tömning (SMS) 

SMS/e-post, 

faktura 

SMS/e-post, 

brev med bifogat 

foto på avvikelse 

MIVA  

(Miljö och vatten i 

Örnsköldsvik AB) 

SMS/ e-post 1 v innan 

tömning 

SMS/e-post Brev, SMS/ e-

post 

Gästrike 

Återvinnare 

Brev 2,5 v innan 

tömning 

Faktura SMS, brev 

Bengtsfors, 

Mellerud,  

Dals-Ed, 

Färgelanda 

Brev 4 v innan 

tömning 

Faktura Ska starta upp 

brevutskick 

(entreprenör) 
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TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-03-26 
TFNSÅ 

2017/104 

 

 
 

 

 
  

 

Svar på motion om översyn av krav på avisering inför 
slamtömning              

Sammanfattning 
Centerpartiet har genom Lars Ottosson 2017-01-24 lämnat in en motion 

gällande en översyn av aviseringsrutiner för slamtömning. Motionen 

besvarades av förvaltningen 2017-09-26 och 2019-01-22, men har 

återremitterats båda gångerna.   

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Ny aviseringsmetod via SMS och brev ska införas i enlighet med 

tjänsteyttrandet.  

2. Krav på kortare aviseringstid ska beaktas i samband med kommande 

upphandling av slamtömningsentreprenad. 

3. Teknik- och fritidsnämnden anser motionen besvarad. 

Bakgrund 
Centerpartiet har genom Lars Olof Ottosson 2017-01-24 lämnat in en motion 

gällande en översyn av aviseringsrutiner för slamtömning. Motionen 

besvarades av förvaltningen 2017-09-26 men återremitterades till 

förvaltningen för vidare beredning för att upprätta en tidsplan över arbetet 

med att förbättra aviseringsrutinerna.   

Motionen besvarades ånyo av förvaltningen 2019-01-22  men 

återremitterades för vidare beredning i syfte att klargöra intentionen med 

SMS-avisering samt möjligheten att meddela kund via SMS när 

anläggningen är tömd. 

Förvaltningen har tillsammans med entreprenören arbetat om körturerna och 

aviserar nu kund med ett två veckors intervall istället för ett fyra veckors 

intervall. Detta innebär att det tar maximalt två veckor mellan avisering och 

framkörning för tömning. Denna aviseringsrutin startades sommaren 2018.  

Avisering sker idag via brev och skickas ut till de fastighetsägare vars 

anläggning töms områdesvis enligt turschema. Från det att fastighetsägaren 

fått brevet så töms anläggningen inom 10 arbetsdagar.   

Om tömningen inte kan utföras på grund av hinder, vegetation i vägen etc. så 

skickas ett brev till fastighetsägaren för att uppmärksamma vad som behöver 

åtgärdas för att tömning ska kunna ske. Fastighetsägaren ombeds kontakta 

kundtjänst för att meddela när hindret är undanröjt och tömning av 

anläggningen sker då inom 30 dagar till ordinarie tömningstaxa. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion, Lars Olof Ottosson (C), 2017-01-24 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26 

Protokollsutdrag §72, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2017-10-03 

Protokollsutdrag §110, teknik- och fritidsnämnden, 2017-10-17 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-01-07 

Protokollsutdrag §110, teknik- och fritidsnämnden, 2019-01-22 

Förvaltningens ståndpunkt 
De kostnader som slamtömningsverksamheten har idag för avisering inför 

slamtömning utgörs av kostnad för utskrift av brev, kuvert och porto. 

Årligen skickas drygt 4 000 aviseringsbrev ut till de kunder vars anläggning 

töms områdesvis enligt turschema. 

Förvaltningen har tagit in offert på den modul till verksamhetssystemet 

Future som behöver installeras för att kunna avisera via SMS. Utöver 

kostnad för inköp av modulen så tillkommer kostnad för insamling av 

mobilnummer och den arbetstid (projektanställning) som behövs för att mata 

in mobilnummer i verksamhetssystemet. Idag finns det mobilnummer 

kopplat till kund på ungefär 10%, cirka 500 st, av kunderna som har en 

slamtömningstjänst. Projektet för att mata in resterande mobilnummer 

uppskattas samt installera själva modulen beräknas kosta ca 90 000 kr. 

Om aviseringssätt ändras från att ske brev till SMS i huvudsak så anser 

förvaltningen att även tömningar av anläggningar som har bokat en specifik 

vecka, på så kallad fast vecka, ska få avisering via SMS. Verksamhetens 

kunder efterfrågar även en kvittens på att anläggningen blivit tömd. Om 

ovanstående utförs så kommer cirka 10 500 st SMS skickas årligen. Om 

ingen tömningskvittens skickas via SMS så kommer cirka 6 000 st SMS 

skickas årligen. 

Avisering med brev kommer att vara kvar som rutin då alla kunder inte vill 

eller har möjlighet att få SMS-avisering. Tiden mellan att kunden mottagit 

aviseringen och att tömningen utförs kvarstår till att vara mellan inom 10 

arbetsdagar.  

Förvaltningen anser att byte av aviseringsrutin tidigast kan påbörjas under 

våren år 2022 då förvaltningen idag prioriterar arbetet med att planera för 

uppstarten av insamling av kärl- och säckavfall i egen regi samt omställning 

av insamlingssystemet till insamling av matavfall. 

Konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser 

Aviseringsmetod 

I nedanstående tabell visas de kostnader som är förknippade med respektive 

aviseringsmetod.  
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Aviserings-

metod 

Kostnadsposter (kr)  

Utskick 
(kr/utskick) 

Installation & 

insamling 

Licens och 

ab.kostnad  
Behov av utrymme 

i taxan 

Brev             
(ca 4000 st/år) 

28 000  
(7 kr) 

- 16 000 Årligen: 44 000 kr 

SMS 
(ca 6000 st/år) 

År 1: 2 500 

År 2: 5 000 

År 1: 90 000 

År 2: - 

År 1: 34 000 

År 2: 20 000 

År 1: 127 000 kr 

År 2: 25 000 kr 

SMS            
(ca 10 500 st/år) 

År 1: 4 000  

År 2: 9 000 
(0,82 kr) 

År 1: 90 000  

År 2: - 

År 1: 34 000 

År 2: 20 000 

År 1: 128 000 kr 

År 2- : 29 000 kr 

 

De fasta kostnaderna för slamtömningsverksamheten i Säffle-Åmål är idag 

cirka 1 000 tkr och totalbudgeten är cirka 5 700 tkr.  

Om nämnden väljer att bifalla förslag till ny aviseringsmetod, kommer taxan 

för slamtömning i Säffle och Åmål att behöva höjas inför det år som 

projektet startar (År 1) så att kostnadstäckning uppnås. Några exakta belopp 

för en sådan taxejustering kan inte göras i nuläget.  

Aviseringstid 

Förvaltningen anser inte att en tätare aviseringstid, dvs kortare tid mellan 

avisering och utförd tömning, är möjlig inom befintligt avtal med 

entreprenören. Dessa krav på leveransnivå fanns inte med vid upphandling 

av nuvarande entreprenad.  

På längre sikt, bortom nuvarande avtal, bedömer förvaltningen att krav på 

kortare aviseringstid kan föras in i framtida upphandlingsprocess för 

slamtömning i Säffle och Åmål. Något formellt hinder föreligger alltså inte. 

Det är viktigt att påpeka att en sådan kvalitetshöjning ställer högre krav på 

anbudsgivande entreprenör, i form av ökat behov av fler fordon och mer 

personal för att säkerställa att de förkortade aviseringstiderna kan följas utan 

avbrott i körschemat. Krav på kortare aviseringstid riskerar således att 

medföra färre och/eller dyrare anbud. En dyrare slamtömningsentreprenad 

kommer då att medföra behov av taxehöjning. Storleken på taxehöjningen 

kan enbart beräknas efter avslutad upphandling (fullbordat faktum).  

Vi kan sammanfattningsvis inte veta hur stor taxehöjning som behövs för att 

krav på kortare aviseringstid ska kunna genomföras. Det är en stor och 

osäker kostnadsfaktor som måste tas med i bedömningen. Förvaltningen 

bedömer dock att aviseringstiden kan föras in som en del av den 

kravspecifikation som ställs i kommande upphandling, och att 

helhetsperspektivet fortsatt bör vara vägledande. 

Måluppfyllelse 

Förvaltningen arbetar för att öka kundnöjdheten med slamtömnings-

verksamheten och anser att möjligheten att skicka ett SMS när anläggningen 

är tömd kan medföra att kundnöjdheten ökar. 

Förvaltningen anser även att införande av kortare aviseringstid för 

slamtömning kan bidra till ökad kundnöjdhet. Detta måste dock ställas i 

relation till den osäkerhet som en sådan kvalitetshöjning skulle medföra för 

taxan. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ny aviseringsmetod via SMS och brev ska införas i enlighet med 

tjänsteyttrandet.  

2. Krav på kortare aviseringstid ska beaktas i samband med kommande 

upphandling av slamtömningsentreprenad. 

3. Teknik- och fritidsnämnden anser motionen besvarad. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 

Renhållningschef 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Åmål 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2019/419 

KS § 131 Svar på motion om att utreda Åmåls 
attraktionskraft av behöriga lärare - Lars 
Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att bifalla motionen och 
notera den plan för rekrytering 2020-2022 som barn- och utbildningsnämnden 
antog 19 mars 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) inkom med en motion 2019-11-26. 
Motionärerna menar att det finns goda skäl att genom en utredning tillförsäkra att 
Åmåls kommun står så starkt rustade som möjligt när det gäller förmågan att 
locka behöriga lärare, nu och i framtiden. Motionärerna pekar bland annat på att 
det råder lärarbrist i stora delar av Sverige, något som resulterat i att olika 
arbetsgivare bjuder över varandra och därmed trissar upp lönekostnader för 
kommuner.  

Motionärerna önskar bland annat att utredningen undersöker vad lärare som valt 
att avsluta sin anställning haft för motiv för sitt agerande, hur arbetsmiljön och 
arbetsbelastningen ser ut, möjligheter till karriärvägar och fortbildning med mera.  

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 
förslag till beslut. I nämndens ansvar ingår att långsiktigt och strategiskt arbeta 
med kompetensförsörjning för sina verksamheter. Som ett led i detta beslutade 
nämnden att anta en plan för rekrytering 2020-2022 vid sitt sammanträde den 19 
mars 2020.  

Denna plan kartlägger hur den nationella prognosen för behovet av lärare ser ut de 
kommande 15 åren samt bakgrunden för hur situationen ser ut i Åmåls kommun. 
Planen beskriver även hur barn- och utbildningsnämnden avser att arbeta för att 
säkerställa tillgången av legitimerade och behöriga lärare i sina verksamheter.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 113  
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 11 maj 2020 
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 april 
2020 § 72 
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen 
den 9 april 2020 
- Plan för rekrytering 2020-2022 
- Motion av Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) den 25 november 2019 
 

aaidator
Textruta
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Beslutet skickas till 
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 
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Motion om att utreda Åmåls attraktionskraft av 
behöriga lärare – Lars Ottosson (C) och 
Mikaëla Thorén (C) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att bifalla motionen och 
notera den plan för rekrytering 2020-2022 som barn- och utbildningsnämnden 
antog 19 mars 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) inkom med en motion 2019-11-26. 
Motionärerna menar att det finns goda skäl att genom en utredning tillförsäkra att 
Åmåls kommun står så starkt rustade som möjligt när det gäller förmågan att 
locka behöriga lärare, nu och i framtiden. Motionärerna pekar bland annat på att 
det råder lärarbrist i stora delar av Sverige, något som resulterat i att olika 
arbetsgivare bjuder över varandra och därmed trissar upp lönekostnader för 
kommuner.  

Motionärerna önskar bland annat att utredningen undersöker vad lärare som valt 
att avsluta sin anställning haft för motiv för sitt agerande, hur arbetsmiljön och 
arbetsbelastningen ser ut, möjligheter till karriärvägar och fortbildning med mera.  

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 
förslag till beslut. I nämndens ansvar ingår att långsiktigt och strategiskt arbeta 
med kompetensförsörjning för sina verksamheter. Som ett led i detta beslutade 
nämnden att anta en plan för rekrytering 2020-2022 vid sitt sammanträde 2020-
03-19.  

Denna plan kartlägger hur den nationella prognosen för behovet av lärare ser ut de 
kommande 15 åren samt bakgrunden för hur situationen ser ut i Åmåls kommun. 
Planen beskriver även hur barn- och utbildningsnämnden avser att arbeta för att 
säkerställa tillgången av legitimerade och behöriga lärare i sina verksamheter.  

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att den utredning som motionärerna efterfrågar är 
en typ av analysverksamhet och planering som ingår i barn- och 
utbildningsnämndens ordinarie ansvar och verksamhet. Icke desto mindre är 
motionens innehåll av synnerlig angelägenhet och det går inte att utesluta att 
motionärernas inspel och initiativ haft en pådrivande och faciliterande verkan på 
barn- och utbildningsförvaltningens arbete. Kommunledningskontoret anser 

Kommunstyrelsen 
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därför att kommunfullmäktige i Åmåls kommun kan bifalla motionen och notera 
den plan som antagits av barn- och utbildningsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser utöver tidigare beslutade ramar.  

Måluppfyllelse 
Beslutet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet att ”I Åmål ska alla ha 
möjlighet till utbildning genom hela livet” och inriktningsmålet ”Att ge 
förutsättningar för och erbjuda ett brett bildningsutbud i Åmåls kommun.” 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen, 2020-05-11 
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-23, 
§ 72 
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, 
2020-04-09 
- Plan för rekrytering 2020-2022 
- Motion av Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C), 2019-11-25 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Anders Sandén 
Kommunchef  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr BUN 2020/35 

BUN § 72 Motion om att noggrannt och 
förutsättningslöst utreda Åmåls attraktionskraft 
av behöriga lärare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad, med hänvisning till den Plan för rekrytering 2020-2022 som barn- och 
utbildningsnämnden har antagit den 19 mars 2020 (BUN § 46, dnr BUN 
2020/81). 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) lämnade den 25 november 2019 in en 
motion. Motionens syfte var att noggrant och förutsättningslöst utreda Åmåls 
attraktionskraft av behöriga lärare. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden den 26 november 2019 
av kommunfullmäktige (KF § 204). 

Barn- och utbildningsnämnden antog den 19 mars 2020 (BUN § 46) Plan för 
rekrytering 2020-2022. Planen kartlägger hur den nationella prognosen för hur 
behovet av lärare ser ut de kommande 15 åren, samt bakgrunden för hur 
situationen ser ut i Åmåls kommun. Planen detaljerar också för hur man arbetar 
med att säkra tillgången av legitimerade och behöriga lärare i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 april 2020 
- Motion av Mikaëla Thorén och Lars-Olof Ottosson daterad den 25 november 
2019 
- Plan för rekrytering 2020-2022 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 
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Svar på motion om att noggrant och 
förutsättningslöst utreda Åmåls attraktionskraft 
av behöriga lärare 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad, med hänvisning till den Plan för rekrytering 2020-2022 som barn- och 
utbildningsnämnden har antagit den 19 mars 2020 (BUN § 46, dnr BUN 
2020/81). 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) lämnade den 25 november 2019 in en 
motion. Motionens syfte var att noggrant och förutsättningslöst utreda Åmåls 
attraktionskraft av behöriga lärare.  

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden den 26 november 2019 
av kommunfullmäktige (KF § 204). 

Barn- och utbildningsnämnden antog den 19 mars 2020 (BUN § 46) Plan för 
rekrytering 2020-2022. Planen kartlägger hur den nationella prognosen för hur 
behovet av lärare ser ut de kommande 15 åren, samt bakgrunden för hur 
situationen ser ut i Åmåls kommun. Planen detaljerar också för hur man arbetar 
med att säkra tillgången av legitimerade och behöriga lärare i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt är att motionen bör anses 
besvarade, då barn- och utbildningsnämnden har antagit Plan för rekrytering 
2020-2022.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan Skolverkets krav på 
rekryteringsplan infördes 2016 arbetat systematiskt med rekrytering tillsammans 
med Åmåls kommuns personalenhet. Arbetet är väl utvecklat och har i 
förhållande till många andra kommuner varit lyckosamt då andelen behöriga, 
legitimerade lärare/pedagoger trots allt är god. Konstateras kan dock att ett 
växande och livskraftigt gymnasium har utarmat närområdet på pedagoger för 
högstadium, då gymnasiet generellt är mer attraktivt hos målgruppen av 
pedagoger såväl i Åmål som i riket.  

Barn- och utbildningsnämnden 
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Den rekryteringsplan som togs fram då Skolverket krävde detta för särskilda 
statsbidrag, har varit ett stöd i arbetet med rekrytering för förvaltningen. Då barn- 
och utbildningsnämnden nu har antagit en ny rekryteringsplan har barn- och 
utbildningsförvaltningen goda möjligheter till ett fortsatt framgångsrikt arbete 
med rekrytering av lärare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med det strategiska utvecklingsområdet Lärande och 
utveckling och det strategiska målet I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning 
och bildning genom hela livet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 april 2020 
- Motion av Mikaëla Thorén och Lars-Olof Ottosson daterad den 25 november 
2019 
 

 

 

Catrin Eriksson 
Förvaltningschef/skolchef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
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2020 
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Plan för rekrytering för perioden 2020 – 2022  

- med fokus på rekrytering av lärare/pedagoger med rätt behörighet och 
legitimation i Åmåls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Nationella faktorer: 
Skolverket har presenterat en ny lärarprognos. Totalt behöver omkring 188 500 lärare och 
förskollärare examineras från lärarutbildningen fram till 2033. Med dagens nivåer av antal 
nybörjare och andel studenter som tar examen kommer omkring 144 000 examineras till 
2033. Om inget förändras så kommer det därmed att saknas cirka 45 000 behöriga lärare 
och förskollärare om 15 år.  

Den beräknade lärarbristen minskar därmed med ungefär 35 000 lärare och förskollärare 
jämfört med den förra prognosen för två år sedan. Förändringen beror till stor del på att 
befolkningsökningen beräknas avta, främst på grund av förändrad migration. Bristen väntas 
bli störst på ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9, grundlärare med 
inriktning mot årskurs 4–6 samt yrkeslärare.  

Hälften av landets totala rekryteringsbehov finns i de tre storstadslänen. När 
rekryteringsbehovet sätts i relation till storleken på dagens lärarkår i respektive län så tillhör 
Åmål varken gruppen kommuner som har störst eller minst rekryteringsbehov enligt 
prognosen.  

Bakgrund i Åmåls kommun: 
Barn‐ och utbildningsförvaltningens verksamheter har ett kommande rekryteringsbehov, 
primärt för att ersätta pensionsavgångar samt personal som av andra anledningar slutar där 
de största anledningarna är flytt från kommunen och/eller byte av yrke. 
 
Med ökat antal barn/elever i verksamheterna istället för som prognostiserat minskat antal 
där pensionsavgångar skulle hindra uppsägningar, har Åmåls kommun istället under 
perioden 2014 – 2018 markant utökat verksamheten. Utökningen har medfört ökat behov 
av personal, vilket inte alltid har kunnat tillgodoses av behöriga, legitimerade 
lärare/pedagoger. Under den här perioden har även omsättningen av personal varit högre 
då personal har bytt tjänst med kortare intervall än tidigare, såväl inom kommunen som 
externt och då primärt i närområdet. Under 2019 har dock trenden vänt, det är inte lika 
många lärare som byter arbetsplats vare sig mellan närliggande kommuner eller mellan 
skolenheter inom Åmåls kommun. 
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I takt med information från berörd personal och prognos av antal elever, på kort och lång 
sikt, rekryteras personal till våra verksamheter, där nyanlända barn/elever inberäknas.  
 
Idag är rekrytering ett ständigt pågående arbete även om det fortfarande är som mest 
intensivt inför läsårsstart, varför mycket arbetstid läggs på frågan under våren och en bra bit 
in på sommaren för att ha allt klart inför skolstart.  
 
En ny prognos för befolkningsutveckling i Åmåls kommun är beställd av Statisticon och 
beräknas vara klara i slutet av februari 2020.  
 
Arbete med att säkra tillgången till legitimerade och behöriga lärare samt utbildade 
fritidspedagoger 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen har för avsikt att även fortsättningsvis vara en attraktiv 
arbetsgivare och arbetet med att skapa verksamheter, dit behörig och kompetent personal 
aktivt söker sig är en ständigt pågående process.  
 
Barn‐ och utbildningsförvaltningens verksamheter och dess chefer/rektorer har inom 
området rekrytering ett ständigt uppdrag att kontinuerligt arbeta med 

 kartläggning av personalens behörighet och legitimation.  

 att se över möjligheterna för personal att vidareutbilda sig, komplettera behörighet 
och få ytterligare behörighet. Underlag för avtal mellan arbetsgivare och 
arbetstagare för olika former av studier är framtaget i samverkan mellan 
arbetsgivaren och fackliga organisationer i central samverkan (CeSAM) enligt FAS05. 
Dessa ska dock ses över i samband med tecknande av nytt samverkansavtal.  

 att där det är möjligt söka bidrag från Skolverket för studier och 
kompetensutveckling av personal. 

 att där det är möjligt söka bidrag från annan instans för studier och 
kompetensutveckling av personal.  

 att säkerställa att beslutad kompetensutveckling, övergripande för hela barn‐ och 
utbildningsförvaltningen, för respektive verksamhet och för varje område/skolenhet 
genomförs, implementeras och följs upp.  

 deltagande i rekryterings‐ och jobbmässor, t ex HotSpot‐mässan vid Karlstad 
universitet, mässor för lärarstudenter etc. 

 att kontakta personer som man hör gott om för att få till någon form av 
intressesamtal och skapa nyfikenhet/intresse kring att arbeta i Åmåls kommun.  

 att i samtal i samband med avslut av tjänst följa upp orsaken till varför en anställd 
slutar (gäller ej vid pensionsavgång). 

 SAM; systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen 
 HÖK18; arbetsmiljö och arbetsbelastning 
 Barn‐ och utbildningsnämndens mål kring ett aktivt och professionellt, 

vänligt och hjälpsamt bemötande. 

 SKA; systematiskt kvalitetsarbete enligt Skollag 2010.800 

 karriärstjänster, vilka har varit fokuserade på kollegialt lärande under en 4‐års period 
men som kommer att förändras i och med att villkoren för statsbidraget förändras    
fr o m den 1 juli 2020.  

 att uppmana anställda att nyttja Åmåls kommuns friskvårdsbidrag.  

 att inspirera personal på gymnasiet om möjligheter till internationellt arbete. 



ÅMÅLS KOMMUN 3(5) 
 
 

 att bedriva ett nära pedagogiskt ledarskap för styrning och ledning av verksamheten 
där resultat av medarbetarsamtal visar på att en arbetsplats är attraktiv när målen är 
tydliga och man får stöd i processen att arbeta mot målen utifrån gällande 
styrdokument – en förutsättning för att få en hög grad av skickliga, behöriga och 
legitimerade pedagoger ute i verksamheterna. 

Analys av avslutade tjänster för perioden 2017 – 2019: 
 
Vid verksamhet förskola har de som slutat sina tjänster endera gått i pension alternativt fått 
slutat för att prova på annat yrke.  
 
Vid verksamhet grundskola har de som slutat sina tjänster gått i pension, bytt arbetsgivaren 
för att få upp sin lön, sökt och fått ett arbete närmare sin bostadsort, flyttat med anledning 
av att respektive fått tjänst på annan ort, bytt yrke. Grundskolan har en förhållandevis låg 
personalomsättning där de primära orsakerna till att anställningen avslutas är 
pendlingsavstånd (5 lärare) och internrekrytering (6) till gymnasiet och vuxenutbildning. 
Antalet pensionsavgångar är få och behörig personal har kunnat ersätta de lärare som gått i 
pension. 
 
Vid verksamhet gymnasium har de som slutat sina tjänster primärt gått i pension.  
Under de senaste tre åren har 5 personer avslutat sin anställning för att fortsätta inom yrket 
på annan skola/ort. Tre av dem har sökt sig tillbaka till Karlberg. Sett till personalstyrkans 
storlek har Karlbergsgymnasiet en ytterst liten personalomsättning sett till lärare som väljer 
att sluta.  
 
Styrning och ledning 
I Åmåls kommun, Barn‐ och utbildningsförvaltningen finns  
 
4 verksamhetschefer 
Verksamhetschef verksamhet förskola – godkänd rektorsutbildning 
Verksamhetschef verksamhet grundskola – godkänd rektorsutbildning och bedriver studier 
på mastersnivå inom utbildningsledarskap 
Verksamhetschef verksamhet gymnasium – går rektorsutbildning (klar dec 2020) och har 
mångårig utbildning och erfarenhet från arbete på Skolinspektionen 
Verksamhetschef verksamhet särskola och verksamhet stöd och resurs – godkänd 
rektorsutbildning och är utbildad specialpedagog med många års yrkeserfarenhet. 
 
2 rektorer förskola 
En rektor med rektorsutbildning  
En rektor med introduktionsutbildning rektor 
 
4 rektorer Förskoleklass – årskurs 6 och fritidshem 
Tre rektorer med rektorsutbildning varav två har avslutat Skolverkets vidareutbildning om 
7,5p. 
En rektor går rektorsutbildning (klar maj 2020) 
 
3 rektorer årskurs 7 – 9 
Två rektorer med rektorsutbildning 
En rektor går rektorsutbildning (klar maj 2020) 
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4 rektorer gymnasieskola 
Två rektorer med  rektorsutbildning 
Två rektorer går rektorsutbildning (klar hösten 2021 och våren 2022) 
 
Samtliga verksamhetschefer och rektorer genomför Skolverkets LYFT för skolledare/rektorer 
kring digitalisering under 2020.  
 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med ledarskapsutveckling utifrån 
entreprenöriellt lärande, kollegialt lärande och systematiskt kvalitets‐ och 
utvecklingsarbete. 
 

Utmaningar kring rekrytering att hantera under perioden 2020 ‐ 2030 

Barn‐ och utbildningsförvaltningen arbetar för att nå en hög kvalitet i samtliga våra 
verksamheter, vilket försvåras av en nationell brist på skickliga, behöriga och legitimerade 
pedagoger. 
 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen har i samverkan med berörda fackliga organisationer 
arbetat hårt med att försöka hitta lösningar för enskilda individer i våra verksamheter som 
har varit intresserade av att studera till lärare. Detta har varit nödvändigt för att på längre 
sikt lösa lärarbristen, primärt på högstadiet då inget närliggande lärosäte har bedrivit den 
utbildningen varför lärarbristen på högstadiet fortfarande är stor, både i Åmåls kommun 
och i närområdet. Barn‐ och utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med närliggande 
lärosäten för att få till stånd utbildning för lärare riktad mot grundskolans högre åldrar, 
årskurs 7 – 9. 
 
Det är svårt att rekrytera speciallärare och specialpedagoger till Åmål, ett problem vi delar 
med huvudmän i hela landet. För ca 15 år sedan genomfördes en utbildningsinsats i norra 
Dalsland tillsammans med Karlstad universitet, där 5 pedagoger från Åmål vidareutbildade 
sig till specialpedagoger. Då några av dem gått i pension och några närmar sig pension görs 
en ny satsning där 
‐ 2 lärare vid Karlbergsgymnasiet studerar på deltid för att bli speciallärare respektive 
specialpedagog 
‐ 6 pedagoger inom verksamhet grundskola studerar på deltid för att bli behöriga som 
speciallärare (5) och specialpedagog (1). 
‐ 2 pedagoger inom verksamhet särskola som studerar på deltid för att bli behöriga 
speciallärare för särskola.  
 
Verksamhet förskola har haft och har det väl förspänt vad gäller rekrytering då utbildning 
har anordnats som distansutbildning via Karlstad universitet inom ramen för 
högskolestudier på hemmaplan vid Vuxenutbildningen, varför de har en mycket hög andel 
behöriga och legitimerade pedagoger. 
 
Verksamhet grundskolas största utmaning är att rekrytera  
‐ slöjdlärare, lärare med ämnesbehörighet i moderna språk (tyska, spanska och franska) 
samt fritidspedagoger för årskurs 1 – 6. 
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‐ ämneslärare med ämnesbehörighet inom kemi, fysik, matematik, slöjd, engelska och 
moderna språk, tyska och franska för årskurs 7 – 9. 
 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen arbetar internt tillsammans med övriga förvaltningar för 
att upptäcka och kartlägga nyanlända med lärarutbildning från annat land.  
I samverkan med Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att få deras eventuella 
utländska utbildningar validerade. Ett antal lärare med utländsk utbildning har haft och har 
praktikplats, extratjänst inom primärt verksamhet förskola då dels har önskat börja där och 
dels det är en bra verksamhet att stifta sin första bekantskap med det svenska skolsystemet. 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen anordnade arbetsåret/läsåret 2017/2018 en 
introduktionsutbildning i det svenska skolsystemet för all personal som ej hade erfarenhet 
av och/eller kunskap om svensk förskola/skola. Utbildningen anordnades av 
Vuxenutbildning.  
 
Under 2020 tar Barn‐ och utbildningsförvaltningen mot ett antal personer med såväl 
utländsk som traditionell svensk utbildning och erfarenhet för introduktion i arbetslivet med 
målsättningen att nå egen försörjning. Arbetet kombineras med studier där de personer 
som har någon form av utbildning mot undervisning deltar i utbildning kring det svenska 
skolsystemet i samverkan med Vuxenutbildningen. 
 
Huvudmannen har tagit beslut om samarbete med Karlstad universitet kring anställning av 
två grundskollärarstudenter under deras studietid fr o m hösten 2018. Huvudmannen var 
beredd på att anställa ytterligare två studenter hösten 2019 men då ställde Karlstad 
universitet in utbildningen då det var för få sökande till utbildningen. Huvudmannen har 
anmält fortsatt intresse för denna typ av utbildning vid Karlstad universitet samt även vid 
Högskolan Väst som startar utbildning enligt samma koncept hösten 2020.  
 
Åmåls kommun, vuxenutbildningen (med annan huvudman) i samverkan med Barn‐ och 
utbildningsförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med Karlstad universitet och Högskolan 
i Väst för att få regionala lärarutbildningar förlagda till Åmåls Lärcenter. 
 
Samtliga verksamheter tar emot alla tilldelade lärarstudenter på VFU – verksamhetsförlagd 
utbildning från framförallt Karlstad universitet och Högskolan i Väst men även andra 
lärosäten.  
 

Catrin Eriksson      Jerry Saxin   
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Dnr KS 2020/78 

KS § 123 Tertialrapport - Ekonomisk prognos 
efter april 2020 för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- godkänna upprättad tertialrapport för första tertialet 2020 för Åmåls kommun, 

- uppdra till styrelse och de nämnder som prognostiserar negativa budgetutfall att 
vidta åtgärder för att minska underskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Driftbudgeten följs upp åtta 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 april 2020” daterad den 
14 maj 2020. 

I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade 
till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun 
men även specifika för respektive nämnd och styrelse. 

I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2020 (tertial 1) presenteras 
redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt. 

På grund av rådande omständigheter är prognoserna mycket osäkra. 

Efter april månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till -18,2 miljoner kronor 
(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -24,2 
mnkr. Prognosen är försämrad med -10,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 104 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 14 maj 2020 
- Ekonomisk prognos april 2020 den 14 maj 2020 

Beslutsgång 
Ordföranden uppmärksammar att förslaget från förvaltningen har förändrats sedan 
kommunstyrelsens arbetsutskott, för att spegla de politiska diskussionerna i 
arbetsutskottet. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det 
nya förslaget och konstaterar att det är kommunstyrelsens vilja. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefer 
Nämnder 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 10
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Tertialrapport – Ekonomisk prognos efter april 
2020 för Åmåls kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- godkänna upprättad tertialrapport för första tertialet 2020 för Åmåls kommun, 

- uppdra till styrelse och de nämnder som prognostiserar negativa budgetutfall att 
vidta åtgärder för att minska underskottet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av rådande omständigheter är prognoserna mycket osäkra. 

Efter april månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till -18,2 miljoner kronor 
(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -24,2 
mnkr. Prognosen är försämrad med -10,3 mnkr: 

Beskrivning av ärendet 
Driftbudgeten följs upp åtta 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 april 2020” daterad den 
14 maj 2020. 
 

I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade 
till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun 
men även specifika för respektive nämnd och styrelse. 
 
I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2020 (tertial 1) presenteras 
redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt. 
 
 

Kommunstyrelsens ståndpunkt 
Beräknad avvikelse mot budget per den 30 april 2020 uppgår till -24,2 mnkr: 

 Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på -4,5 mnkr hänförbart bland 
annat till 

o drift- och underhållskostnader avseende ÅKAB förvaltade 
fastigheter (-1,2 mnkr) 

o kostnader på it-enheten avseende drift och rekrytering (-1,0 mnkr) 

Kommunstyrelsen 
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o uteblivna intäkter för miljö- och tillsynsavgifter (-1,2 mnkr) 
o underbudgeterat anslag för biografverksamhet och Kulturmiljonen 

(-0,6 mnkr). 

 Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens underskott på -6,8 mnkr hänförs 
främst till kostnader avseende försörjningsstöd och ökade personalkostnader 
inom äldreomsorgen på grund av coronakrisen. 

 Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -0,2 mnkr avseende 
underbudgeterade arvodeskostnader. 

 Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -2,1 mnkr på grund av nya 
regler för beräkning av särskild löneskatt vilket kommunen inte tagit höjd för 
i budgetarbetet. 

 Beräknat underskott avseende flyktingverksamheter uppgår enligt välfärds- 
och arbetsmarknadsnämnden till -6,3 mnkr. 

 Nettounderskott avseende skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas 
till -4,3 mnkr. På grund av rådande omständigheter är prognosen dock 
mycket osäker.  

Kassaflöde och finansieringsbehov 
I finansförvaltningens kassaflöde och finansieringsbehov beräknas 2020 års 
minskning av likvida medel uppgå till -21,9 mnkr utifrån ett prognostiserat 
utfall/resultat på -18,2 mnkr och investeringar på 24,0 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 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef den 14 maj 2020 
 ”Ekonomisk prognos månad 2020” daterad den 14 maj 2020 
 

Stig-Arne Olsson 
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Anders Sandén 
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1 Åmåls kommun 

1.1 Sammanställning av ekonomiska prognoser för kommunstyrelsen och 
nämnder 

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, årsbudget och prognos för respektive styrelse och nämnd. 

Driftbudget (mnkr) 

Styrelse/nämnd 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Kommunfullmäktige 0,3 2,5  2,5 

Kommunstyrelsen 44,6 119,3 -4,5 123,8 

Bygg- och miljönämnden 0,1 0,2  0,2 

Barn- och utbildningsnämnden 97,9 279,1  279,1 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle 
och Åmål 

10,0 40,2  40,2 

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

130,5 376,2 -6,8 383,0 

Överförmyndarnämnden 3,0 2,3 -0,2 2,5 

Finansförvaltningen -7,2 25,2 -2,1 27,3 

Flyktingverksamhet   -6,3 6,3 

Verksamhetens nettokostnader 279,2 845,0 -19,9 864,9 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

-284,3 -851,0 -4,3 -846,7 

Summa, mnkr -5,1 -6,0 -24,2 18,2 

 
Efter april månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till -18,2 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med 
budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -24,2 mnkr. Prognosen är försämrad med -10,3  mnkr: 

Styrelse/nämnd Prognosförändring 

Kommunstyrelsen - drift- och underhållskostnader avseende ÅKAB förvaltade fastigheter 
samt ökade kostnader på it-enheten (konsult, drift och rekrytering). 

-2,0 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden - personalkostnader inom äldreomsorgen på grund 
av coronakrisen. 

-0,9 

Finansförvaltningen - minskade skatteintäkter enligt SKR:s prognos. -7,4 

Summa, mnkr -10,3 

  

1.1.1.1 Investeringsbudget 

I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2020 (tertial 1) presenteras redovisning och 
uppföljning av investeringsbudget. I tabellen nedan har uppgifter om investeringar hämtats från 
kommunens ekonomisystem och redovisning sker i tusentals kronor. 
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Styrelse/nämnd 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

Kommunstyrelsen 1 662 13 781 0 13 781 

Barn- och utbildningsnämnden 0 1 936 0 1 936 

Teknik- och fritidsnämnden i 
Säffle och Åmål 

3 945 18 456 0 18 456 

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

203 3 252 0 3 252 

Överförmyndarnämnden 0 215 0 215 

Summa, tkr 5 810 37 640 0 37 640 

Investeringsbudgeten innefattar tilläggsbudget (ej genomförda investeringar under år 2019) motsvarande 
13 640 tkr som fullmäktige tog beslut om den 28 april 2020. 
  

1.1.1.2 Driftprojekt 

I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2020 (tertial 1) görs uppföljning och redovisning av 
aktuella driftprojekt. 

Styrelse/nämnd Driftprojekt Redovisat för perioden 

Kommunstyrelsen 2105 EU- Volontär -203 

Kommunstyrelsen 2112 Urban Platsinnovation -20 

Kommunstyrelsen 2114 Vandra i Ronjaland 142 

Kommunstyrelsen 2118 Handelsstaden Åmål -86 

Kommunstyrelsen 2119 Stadsapp-AR 23 

Kommunstyrelsen 3002 Naturreservat Stora o Lil -867 

Kommunstyrelsen 3004 Naturvårdsprogram -63 

Kommunstyrelsen 3070 Mörtebolstjärnet -183 

Kommunstyrelsen 4033 Stärkta bibliotek Dalslan -81 

Kommunstyrelsen 4035 Stärkta Bibliotek 2 -380 

Kommunstyrelsen 4036 Meröppet Åmåls stadsbibli -300 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 7068 IBIC -53 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 7069 Aktiv integration -200 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 7072 Samarbetsproj inom äo 357 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 7073 Skogsutb för nyanlända -524 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 7074 Ung Framtid 113 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 7075 In Åmål - AMIF 450 

Summa, tkr  -1 875 

Det finns totalt 17 driftprojekt i Åmåls kommun. 5 av dessa kommer att avslutas under 2020. 

För 12 driftprojekt har det redovisats förskottsintäkter. Saldot för dessa uppgår till -3,0 mnkr. (Minus 
innebär summa nettointäkter.) 

För 5 driftprojekt redovisas nettokostnader på 1,1 mnkr, vilket innebär att det förväntas inkomma intäkter 
motsvarande detta belopp. 

Ytterligare information finns under respektive styrelse/nämnd. 
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1.2 Nyckeltal som redovisas i respektive styrelse/nämnds rapporter 

Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Åmåls kommun) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

844 979 tkr Kommentar 
Beräknat underskott för verksamhetens 
nettokostnader uppgår till -19,9 mnkr (föregående 
månad -17,0 mnkr). 

 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Kommunfullmäktige) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

2 524 tkr Kommentar 
Ingen avvikelse finns att rapportera. 

 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Kommunstyrelsen) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

119 262 tkr Kommentar 
Prognostiserad avvikelse på helår beräknas till -4 
510 tkr. 

 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Bygg- och miljönämnden) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

202 tkr Kommentar 
Ingen avvikelse finns att rapportera. 

 

Forts. 
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Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Barn- och utbildningsnämnden) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

279 093 tkr Kommentar 
Beräknad prognos/avvikelse på helår +/- 0 tkr 

 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Teknik- och fritidsnämnden i 
Säffle och Åmål) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

40 174 tkr Kommentar 
Ingen avvikelse finns att rapportera. 

 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

376 247 tkr Kommentar 
Beräknad prognos/avvikelse på helår beräknas till -
6 800 tkr. 
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Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Överförmyndarnämnden) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

2 316 tkr Kommentar 
Beräknad prognos/avvikelse på helår beräknas till -
200 tkr. 

 

 

 

Verksamhetens 
nettokostnader 
(Finansförvaltningen) 
Beräknat utfall på helår jämförs 
med årsbudget (tkr). 

25 161 tkr Kommentar 
Verksamhetens nettokostnader omfattar inte 
skatteintäkter, generella statsbidrag och statliga 
utjämningsbidrag. 

Underskott på -8,4 miljoner kronor (mnkr) avser 
flyktingverksamhet (-6,3 mnkr) samt särskild 
löneskatt för användning av överskottsfonder (-2,1 
mnkr). 

 

 

 

Heltid som norm 
(Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden) 
Obokad resurs mäts per 
schemaperiod 1 % av budget för 
de enheter som berörs 
motsvarar cirka 1 500 tkr. 

1 % Kommentar 
Obokad resurstid 2020-03-30 - 2020-04-26 
motsvarar 1,49 % av budget. 
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Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Arbetslöshet, totalt 
(Åmåls kommun) 
Månadsstatistik hämtas från 
Arbetsförmedlingens hemsida. 

0 personer Kommentar 
I april uppgick antalet öppet arbetslösa personer 
och sökande i program med aktivitetsstöd till 816 
personer, vilket är en ökning med 21 personer 
sedan föregående månad. Jämfört med 
motsvarande period föregående år är detta en 
ökning med 8,5 %. 

 

Arbetslöshet, 18-24 år 
(Åmåls kommun) 
Månadsstatistik hämtas från 
Arbetsförmedlingens hemsida. 

0 personer Kommentar 
I april uppgick antalet öppet arbetslösa personer 
och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern 
18-24 år till 131 personer, vilket är en ökning med 3 
personer sedan föregående månad. Jämfört med 
motsvarande period föregående år är detta en 
ökning med 36,5 %.                                         

 

Arbetslöshet, andel av 
befolkningen 16-64 år 
(Åmåls kommun) 
Andel arbetssökande per 
månad, jämförelse görs med 
Västra Götalands län. 

7,5 % Kommentar 
I april 2020 var 14,0 % (816 personer) 
arbetssökande. Under mars månad var 
motsvarande siffra 13,7 % (752 personer). Åmåls 
kommun redovisar den högsta arbetslösheten i 
länet, följt av Bengtsfors och Trollhättans 
kommuner (12,8 respektive 11,4 %). Genomsnittet i 
länet uppgår till 7,5 %. 
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Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

Befolkningsmängd 
(Kommunstyrelsen) 
Antal invånare den sista i varje 
månad 

12 650 
invånare 

Kommentar 
 

Den 30 april 2020 var antalet invånare 12 534 i 
Åmåls kommun, vilket är färre än det budgeterade 
antalet på 12 650 och färre än antalet invånare den 
31 mars 2020 (12 551). 

 

Långtidsfrisk 
(Kommunstyrelsen) 
Långtidsfrisk definieras som att 
en tillsvidareanställd maximalt 
kan vara sjuk vid ett tillfälle 
under maximalt fem arbetsdagar 
under en löpande 
tolvmånadersperiod. 

 Kommentar 
Uppgifter för april månad är ännu inte tillgängliga. 
Andelen långtidsfriska i mars minskade jämfört med 
februari månad, från 76,4 % till 73,1 %. Målvärdet 
uppgår till 90 %. 

 

 

 

Långtidssjuk 
(Kommunstyrelsen) 
Långtidssjuk definieras som en 
tillsvidareanställd som har varit 
frånvarande mer än 14 dagar 
från arbetet. 

 Kommentar 
Uppgifter för april månad är ännu inte tillgängliga. 
Antalet långtidssjuka ökade under mars månad, 
från 63 till 69, men är fortfarande lägre än 
målvärdet på 70. 
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Nyckeltal Målvärde  Kommentar 

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. Det är en lagom nivå. Utfallet under april var 
0,0 % och 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. 

 

Ekonomiskt utfall 
försörjningsstöd 
(Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden) 
Periodens utfall jämförs med 
periodens budget. 

949 tkr per 
månad 

Kommentar 
Kostnaderna för januari-april månad uppgår till cirka 
6 650 tkr, vilket motsvarar cirka 140 % av periodens 
budget. Prognostiserat underskott uppgår till -5 
500 tkr. 

 

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 

Kommunstyrelsen visar i prognosen efter mars månad 2020 en avvikelse på -4 510 tusen kronor (tkr) vid 
årets slut. 

Av de näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av coronapandemin som kommunstyrelsen föreslagit har 
endast avgifter för miljö- och livsmedelstillsyn tagits med i prognosen. 

Det är mycket svårt att förutse ekonomiska konsekvenser som övriga åtgärder genererar och om en 
eventuell statlig kompensation kommer ske. 

2.2 Bakgrund 

Ekonomisk prognos samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden sammanställs i 
nedanstående rapport. 

Redovisade kostnader/intäkter för perioden januari-mars 2020 uppgår till 44 567 tusen kronor (tkr) vilket 
kan jämföras med periodens budget på 39 754 tkr. 

2.3 Ekonomisk uppföljning - löpande under året 

2.3.1 Driftbudget 

AnsvarIDText 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

2100 Kommunstyrelsen 1 158 6 574 0 6 574 

2101 Kommunledning 1 108 4 807 0 4 807 

2102 Kansli- o utredningsenhet 3 935 11 557 0 11 557 

2103 Ekonomienhet 5 016 8 643 0 8 643 

2104 IT-enhet 3 927 9 248 -1 000 10 248 

2106 Räddningsenhet 4 298 12 004 0 12 004 

2107 Personalenhet 3 028 10 522 0 10 522 

2108 Näringslivs- o kommunikat 2 613 7 212 0 7 212 

2109 Plan- o fastighetsenhet 1 900 5 987 -150 6 137 

2110 Miljöenhet 1 101 3 150 -1 150 4 300 

2111 Kulturenhet 6 549 15 073 -560 15 633 

2112 Kostenhet 9 508 24 274 -400 24 674 

2113 ÅKAB förvaltade fastighet 428 380 -1 250 1 630 

2115 ÅK förvaltade fastigheter -2 -169 0 -169 

Summa, tkr 44 567 119 262 -4 510 123 772 
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Specifikationer till ekonomiprognosen 

  Ny prognos 
Föregående 

prognos 

IT- enheten: Konsultkostnader system, driftledning, rekrytering -1 000 0 

Plan- o fastighetsenhet: Underhåll mark Edsleskog -100 tkr, Akutunderhåll 
Örnäs - 50 tkr 

-150 0 

Miljöenheten: Uteblivna intäkter avseende avgiftslättnader för miljö- samt 
tillsynsavgifter i enlighet med KS §67 förslag till KF om Näringslivsbefrämjande 
åtgärder till följd av coronapandemin. 

-1 150 -1 150 

Kulturenheten: Saga Bio: underbudgeterad biografverksamhet begränsad 
verksamhet -400 tkr samt underbudgeterat anslag "Kulturmiljonen"  -160 tkr 

-560 -950 

Kostenheten: underbudgeterade livsmedelskostnader -300 tkr samt 
förbrukningsmaterial -100 tkr 

-400 -400 

Åkab förvaltade fastigheter: Drift- och underhållsbudget saknas -1 250 0 

Summa, tkr -4 510 -2 500 

2.3.2 Investeringsbudget 

Ansvar (text) 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

Kommunstyrelsen 0 200 0 200 

Kansli- o utredningsenhet 0 95 0 95 

IT-enhet 1 281 8 518 0 8 518 

Personalenhet 15 2 293 0 2 293 

Näringslivs- o kommunikat 269 465 0 465 

Plan- o fastighetsenhet 0 50 0 50 

Kulturenhet 97 1 335 0 1 335 

Kostenhet 0 125 0 125 

ÅKAB förvaltade fastighet 0 700 0 700 

Summa 1 662 13 781 0 13 781 

2.3.3 Driftprojekt 

Ansvar (text) Driftprojekt Redovisat för perioden 

Kansli- o utredningsenhet 2105 EU- Volontär -203 

Kansli- o utredningsenhet 3002 Naturreservat Stora o Lil -867 

Kansli- o utredningsenhet 3004 Naturvårdsprogram -63 

Kansli- o utredningsenhet 3070 Mörtebolstjärnet -183 

Näringslivs- o kommunikat 2112 Urban Platsinnovation -20 

Näringslivs- o kommunikat 2114 Vandra i Ronjaland 142 

Näringslivs- o kommunikat 2118 Handelsstaden Åmål -86 

Näringslivs- o kommunikat 2119 Stadsapp-AR 23 

Kulturenhet 4033 Stärkta bibliotek Dalslan -81 

Kulturenhet 4035 Stärkta Bibliotek 2 -380 

Kulturenhet 4036 Meröppet Åmåls stadsbibli -300 

Summa, tkr  -2 018 
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3 Barn- och utbildningsnämnden 

3.1 Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos efter april på +/-0 tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om anpassningskrav motsvarande 1,6 % eller 4 350 tkr på alla 
verksamheter i samband med att budget 2020 antogs. Verksamheterna har påbörjat arbetet och har en plan 
för hur anpassningar ska genomföras. 

Osäkerhetsfaktorer för budget 2020: 

 Är verksamheternas anpassningar motsvarande 1,6 % eller 4 350 tkr genomförbara fullt ut? 
 Hur stor del av de budgeterade statsbidragen från Skolverket om 25 mnkr kommer barn- och 

utbildningsnämnden att få del av? 
 Intäkter för gymnasieelever från andra kommuner samt kostnader för Åmåls elever i andra 

kommuner. Vad blir resultatet av årskurs 9:s gymnasieval hösten 2020?  För närvarande 
prognostiseras ett överskott om 5,3 mnkr utifrån preliminära söksiffror. 

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 

AnsvarIDText 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

5 BARN- OCH UTB.NÄMND 134 400 0 400 

510 Barn- och utb.förvaltn. 11 178 30 897 -600 31 497 

512 Vht grundskola gem.(VG) 6 449 29 584 -1 329 30 913 

5120 VG-omr A Tösse 3 142 8 463 -295 8 758 

5121 VG-omr A Södra skolan 9 220 20 845 -358 21 203 

5122 VG-omr B Rösparksskolan 11 955 32 436 373 32 063 

5123 VG-omr C Kristinebergsk. 13 017 31 583 185 31 398 

5125 VG-omr B Fengersfors 277 1 004 220 784 

5129 VG-Intendent 1 183 3 031 -170 3 201 

515 Verksamhet förskola 15 628 46 955 0 46 955 

518 Verksamhet särskola 2 336 10 281 1 292 8 989 

519 Vht stöd och resurs 4 399 12 158 -1 042 13 200 

520 Verksamhet gymnasium, VGY 18 946 51 456 1 724 49 732 

Summa, tkr 97 864 279 093 0 279 093 
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Specifikationer till ekonomiprognosen 

Intäkter/kostnader Ny prognos 
Föregående 

prognos 

Intäkter 7 356 7 047 

Personalkostnader -6 945 -6 338 

Bidrag fristående verksamheter -600 -550 

Köp av skolplatser 678 578 

Lokalkostnader 307 307 

Läromedel -334 -329 

Skolskjutskostnader -82 -336 

Fritidskort 25 25 

Övriga kostnader -405 -404 

Summa, tkr 0 0 

3.3.2 Investeringsbudget 

Ansvar (text) 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

Barn- och utb.förvaltn. 0 40 0 40 

Vht grundskola gem.(VG) 0 646 0 646 

Verksamhet förskola 0 150 0 150 

Verksamhet särskola 0 50 0 50 

Verksamhet gymnasium, VGY 0 1 050 0 1 050 

Summa 0 1 936 0 1 936 

Alla verksamheter har en plan över sina investeringar år 2020 och inga avvikelser mot budgeten 
förväntas. 
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4 Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

4.1 Sammanfattning 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter april månad på -6 800  tusen 
kronor (tkr). 

Det prognostiserade underskottet hänförs främst till kostnader avseende försörjningsstöd och till 
personalkostnader främst kopplade till corona. Ökningen av försörjningsstöd kan främst härledas till 
personer som efter avslutad etablering via arbetsförmedlingen ännu inte är självförsörjande. Åmåls 
kommun har tagit emot en stor andel nyanlända under åren 2014 till 2016 och många av dessa personer 
kom under år 2019  att avsluta etableringsuppdraget och då övergick ansvaret till kommunen. Arbetet 
med att förbereda och skapa förutsättningar för personer med försörjningsstöd till egen försörjning  
intensifieras och är en av kommunens viktigaste uppgifter. 

Det prognostiserade underskottet gällande korttidens verksamhet hänförs till en normal bemanning 
baserad på 21 korttidsplatser då verksamheten är hårt belastad. Underskottet för korttiden finansieras till 
viss del med statsbidrag och har därefter prognostiseras till -700 tkr. 

Utbrottet av corona har inneburit en hög belastning på förvaltningens samlade resurser samt på 
förvaltningens krisberedskap. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att kunna hantera konsekvenserna 
av utbrottet. Det är svårt att i framtiden förutse de ekonomiska konsekvenserna och eventuell statlig 
kompensation. 

Gällande flyktingverksamhet visar prognosen ett underskott på -6 300 tkr. Det är främst verksamheter 
inom tidigare integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som ej är finansierade inom budgetram. Det 
årliga schablonbidraget från migrationsverket minskar på grund av minskat antal mottagna flyktingar, 
men i många fall kvarstår kostnaderna. De avsatta migrationsmedlen finansierar underskottet men 
kommer inte att kunna finansiera de behov som finns framdeles. Stora anpassningar i verksamheten har 
skett under åren 2018 och 2019 för att minska belastningen på de avsatta migrationsmedlen. 

En ökning av budgetram kommer att krävas framöver för exempelvis SFI och vuxenutbildningen för att 
kunna klara det lagstadgade uppdraget. 

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 

AnsvarIDText 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

7 VÄLF- O ARB.MARKN.NÄMND 106 406 0 406 

710 Välfärds-och arbetsm förv 2 984 11 840 50 11 790 

7102 Äldreomsorg 3 517 11 482 450 11 032 

7103 Bemanningsenheten 456 1 339 0 1 339 

7109 Hemvård omr Nordost 4 908 13 356 0 13 356 

7110 Hemvård omr Centrum Väst 4 735 15 424 0 15 424 

7111 Hemvård omr Södra Natt 4 315 12 492 0 12 492 

7112 Hemsjukvård 9 238 27 984 0 27 984 

7113 Korttid demens 6 224 15 789 -900 16 689 

712 Solsäter 7 084 20 064 -150 20 214 

713 Åmålsgården 5 438 15 794 0 15 794 
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AnsvarIDText 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

714 Ekbacken 6 307 16 636 -350 16 986 

715 Illern 8 288 24 281 100 24 181 

716 Stöd och funktion 2 571 9 334 100 9 234 

7161 Omr 1 Gruppbostad 5 395 16 569 300 16 269 

7162 Omr 2 Gruppbostad 5 895 16 543 0 16 543 

7163 Omr 3 Personlig ass 5 938 11 935 0 11 935 

7164 Omr 4 Daglig verksamhet 4 808 15 074 0 15 074 

7165 Omr 5 Service/gruppbostad 4 181 12 476 -300 12 776 

717 Adolfsberg 5 779 15 966 0 15 966 

719 Bist. Äldre- o handikappo 3 153 9 366 0 9 366 

720 Avd arbete/vuxnas lärande 44 116 0 116 

7211 Försörjning och etabl. 9 931 20 010 -5 400 25 410 

7212 Arbete och utveckling 870 5 164 -300 5 464 

7213 Arbetsmarkn.ins 2020-2021 3 773 8 600 0 8 600 

7221 Enh.för vuxnas lärande 2 438 12 776 0 12 776 

730 Bist. Individ- o familjeo 1 515 975 0 975 

7311 Norra Dals famhem/famrätt 2 183 1 559 0 1 559 

7312 IFO Myndighet 3 496 17 964 -300 18 264 

7321 IFO Verkställighet 4 902 14 933 -100 15 033 

Summa, tkr 130 472 376 247 -6 800 383 047 

Specifikationer till ekonomiprognosen 

Verksamhetsområde Ny prognos 
Föregående 

prognos 

Avdelning för arbete och vuxnas lärande: ekonomiskt bistånd -5 500 -5 500 

Avdelning för arbete och vuxnas lärande: Samverket - 300 och lönebidrag till 
föreningar 100 

-200 -200 

Stöd- och funktion: personalkostnader 100 100 

Stab- förvaltning, intäkter alkoholtillstånd - 300. Gemensam fortbildning 300. 50 -300 

Äldreomsorg, personalkostnader i samband med corona. -850 0 

Individ- och familjeomsorg, andrahandskontrakt uthyrning samt flyttkostnader 
(socialpsykiatri). 

-400 0 

Summa, tkr -6 800 -5 900 
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4.3.2 Investeringsbudget 

Ansvar (text) 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

Välfärds-och arbetsm förv 0 390 0 390 

Äldreomsorg 61 370 0 370 

Hemvård omr Centrum Väst 45 100 0 100 

Hemsjukvård 24 490 0 490 

Korttid demens 0 150 0 150 

Solsäter 32 110 0 110 

Åmålsgården 0 145 0 145 

Ekbacken 0 218 0 218 

Illern 0 225 0 225 

Stöd och funktion 0 75 0 75 

Omr 1 Gruppbostad 0 204 0 204 

Omr 3 Personlig ass 0 75 0 75 

Omr 4 Daglig verksamhet 0 100 0 100 

Adolfsberg 15 105 0 105 

Bist. Individ- o familjeo 4 150 0 150 

Försörjning och etabl. 0 50 0 50 

Arbete och utveckling 21 215 0 215 

Enh.för vuxnas lärande 0 80 0 80 

Summa 202 3 252 0 3 252 

4.3.3 Driftprojekt 

Ansvar (text) Driftprojekt Redovisat för perioden 

Äldreomsorg 7072 Samarbetsproj inom äo 357 

Bist. Individ- o familjeo 7074 Ung Framtid 113 

Bist. Äldre- o handikappo 7068 IBIC -53 

Försörjning och etabl. 7069 Aktiv integration -200 

Försörjning och etabl. 7073 Skogsutb för nyanlända -524 

Försörjning och etabl. 7075 In Åmål - AMIF 450 

Det finns 6 aktiva driftprojekt inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Samarbetsprojekt inom 
äldreomsorgen är avslutat och finansieringen från SIDA väntas in.  Projekten IBIC, aktiv integration  och 
skogsutbildning för nyanlända kommer att avslutas under innevarande år. Projekten Ung Framtid och in 
Åmål avslutas under 2022. 
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5 Överförmyndarnämnden 

5.1 Sammanfattning 

Ansvar 81 Överförmyndarenheten administrations redovisade kostnader januari-april 2020 uppgår till 
1 504 tkr (tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 1 449 tkr. 

Redovisade intäkter januari-april 2020 uppgår till 1 449 tkr att jämföras med periodens budget på 
1 449 tkr. 

Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut. 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 1 706 tkr. 

5.2 Överförmyndarenheten 

5.2.1 Specifikation 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

202003 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

81 Överförmyndarkontor adm. kostnader 1 504 4 348 0 4 348 

81 Överförmyndarkontor adm. intäkter -1 449 -4 348 0 -4 348 

81 Upparbetade kostnader per kommun 
(se nedanstående tabeller) 

1 706 0 0 0 

Summa 1 761 0 0 0 

5.2.1.1 Upparbetade kostnader per kommun 

Bengtsfors kommun Redovisat 202004 

Arvoden gode män 280 

Arvoden gode män - ensamkommande 0 

Arvoden gode män - efter asyl (PUT) 0 

Övriga kostnader 1 

Summa, tkr 281 

 

Säffle kommun Redovisat 202004 

Nämnd 0 

Arvoden gode män 715 

Arvoden gode män - ensamkommande 6 

Arvoden gode män - efter asyl (PUT) 0 

Fortbildning 1 

Summa, tkr 722 

 

Åmåls kommun Redovisat 202004 

Arvoden gode män 18 

Arvoden gode män - ensamkommande 1 

Arvoden gode män - efter asyl (PUT) 0 

UTR9 Gode män asyl ÖF Åmål 11 

Summa, tkr 30 
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Årjängs kommun Redovisat 202004 

Nämnd 0 

Arvoden gode män 346 

Arvoden gode män - ensamkommande 15 

Arvoden gode män - efter asyl (PUT) 18 

Fortbildning personal 1 

Summa, tkr 380 

 

Dals-Eds kommun Redovisat 202004 

Arvoden gode män 286 

Arvoden gode män - ensamkommande 0 

Arvoden gode män - efter asyl (PUT) 0 

Fortbildning personal 7 

Summa, tkr 293 

5.3 Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningens ståndpunkt är att balans föreligger mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den 
verksamhet som bedrivs av överförmyndarenheten. 

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs till stor del av lagar och nämndens primära uppgift är att se till 
att de personer som har ställföreträdare (god man/förvaltare) inte lider några ekonomiska- eller juridiska 
förluster. 

Enhetens ambition är att arbeta mot ett nollresultat för 2020. Långsiktigt finns det dock olika externa 
faktorer som starkt påverkar kostnadsutvecklingen för enheten, såsom mängden ansökningsärenden, 
arvodesnivåer för ställföreträdare samt utbildnings- och rekryteringskostnader av gode män/förvaltare. 
Det har varit en kontinuerlig ökning av antalet komplicerade ärenden hos överförmyndarnämnden under 
de senaste åren. Denna utveckling innebär höga krav på flexibilitet inom organisationen och hög 
kompetens hos personalen för att kunna hantera denna typ av ärenden. 

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs till stor del av lagar och nämndens primära uppgift är att se till 
att de personer som har god man/förvaltare inte lider några ekonomiska- eller juridiska förluster. 
Överförmyndarverksamheten utgör därför en del av det grundläggande rättsskyddet i samhället för främst 
barn, människor med fysiska eller psykiska funktionshinder och äldre med nedsatt beslutsförmåga på 
grund av ålder eller sjukdom. 

Med hänsyn till problematiken med allt fler komplicerade ärenden kommer denna utveckling att 
sammantaget innebära högre arvodeskostnader för kommunerna. Det är svårt för nämnden att kunna 
påverka dessa kostnader eftersom arvodesbesluten regleras av gällande lagstiftning. 

5.4 Uppgifter om nämndens totala driftbudget 

Ans 80 Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari-april 2020 uppgår till 38 tkr (tusen 
kronor) att jämföras med periodens budget på 47 tkr. Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut. 

Ans 81 Överförmyndarkontorets redovisade nettokostnader januari-april 2020 uppgår till 1 761 tkr. 
Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut. 

Ans 811 ÖF Gode män Åmål redovisade kostnader januari-april 2020 uppgår till 803 tkr att jämföras 
med årets budget på 1 054 tkr. Prognosen visar ett underskott på -200 tkr vid årets slut som avser 
underbudgeterade arvodeskostnader. 

Ans 812 Administration Åmål redovisade kostnader januari-april 2020 uppgår till 374 tkr att jämföras 
med årets budget på 1 122 tkr. Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut. 



   

Ekonomisk prognos 20(22) 

Driftbudget 

AnsvarIDText 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

80 Överförmyndarnämnd 38 140 0 140 

81 Överförmyndarkontor 1 761 0 0 0 

811 ÖF Gode män Åmål 803 1 054 -200 1 254 

812 Administration Åmål 374 1 122 0 1 122 

Summa, tkr 2 976 2 316 -200 2 516 
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6 Finansförvaltningen 

6.1 Sammanfattning 

Efter april månad beräknas finansförvaltningens nettointäkter på årsbasis uppgå till 813,1 miljoner kronor 
(mnkr). Jämfört med budget på 825,8 mnkr innebär detta ett underskott på -12,7 mnkr. Efter mars månad 
beräknades ett underskott om -5,8 mnkr. 

Försämringen är hänförbar till SKR:s prognos per 2020-04-30, där skatteintäkterna förväntas bli 20,9 
mnkr lägre än budget. 

 Finansförvaltningen (ansvar 91) redovisar ett oförändrat beräknat underskott inom välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningens flyktingverksamhet om -6,3 mnkr. Liksom tidigare år kan detta 
underskott belasta kommunens avsatta medel för flyktingverksamhet i balanskravsutredningen. 
Under åren 2015 och 2016 avsattes 43 mnkr. Under åren 2017-2019 har 22 mnkr av dessa medel 
ianspråktagits. 
 
Dessutom beräknas ett underskott avseende särskild löneskatt (-2,1 mnkr). Detta är hänförbart till 
att Åmåls kommun har valt att lösa in del av pensionsskulden med medel från individuella 
överskottsfonder som kommunen har hos Skandia och KPA. Skatteverket har informerat om att 
även premier som finansierats via den individuella överskottsfonden ska ingå i underlag för 
särskild löneskatt på pensionskostnader. Detta har inte tagits höjd för i budgetarbetet varvid det 
uppstår en differens mot budget. 
 

 När det gäller finansiering (ansvar 92) beräknas ett underskott avseende skatter och bidrag på -4,3 
mnkr. På grund av rådande omständigheter är prognosen dock mycket osäker. De extra generella 
statsbidrag som regeringen aviserat om fram till slutet av april uppgår till 18,9 mnkr samtidigt 
som prognosen från 2020-04-30 visar på minskade skatteintäkter motsvarande -20,9 mnkr. 

6.2 Bakgrund 

Ekonomisk prognos samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden sammanställs i 
nedanstående rapport. 

6.3 Ekonomisk uppföljning - löpande under året 

6.3.1 Driftbudget 

AnsvarIDText 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

91 Finansförvaltning -7 214 25 161 -8 400 33 561 

92 Finansiering -284 256 -850 979 -4 300 -846 679 

Summa, tkr -291 470 -825 818 -12 700 -813 118 

 

Specifikationer till ekonomiprognosen 

Intäkter/kostnader Ny prognos 
Föregående 

prognos 

Ansvar 91:   

Finansförvaltningen redovisar beräknat underskott inom välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningens flyktingverksamheter. 

-6 300 -6 300 

Särskild löneskatt för användning av överskottsfonder. -2 100 -2 100 

  Forts
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Intäkter/kostnader Ny prognos 
Föregående 

prognos 

Forts.   

Ansvar 92 (finansiering):   

Prognos avseende utjämningsbidrag, fastighetsavgift och regleringsavgift 
enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

-2 300 -2 314 

Generellt statsbidrag avseende satsningar på välfärd och trygghet, preliminärt 
beräknat. 

18 900 19 140 

Minskade skatteintäkter, prognos enligt SKR -20 900 -13 726 

Summa, tkr -12 700 -5 300 

6.4 Kassaflöde och finansieringsbehov 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
2020-04-30 

Prognos 
helår 2020 

Den löpande verksamheten:    

Periodens resultat 1 287 5 110 -18 210 

Justering för avskrivningar 19 002 6 834 20 364 

Justering för avsättningar -208   

Övriga justeringar (bland annat redovisning av driftprojekt) -922 2 015  

Rörelsekapitalets förändring:    

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar -4 172 -21 188  

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -3 504 4 343  

Investeringar -26 784 -5 810 -24 000 

Finansiering:    

Ökning (-)/minskning (+) av finansiella anläggningstillgångar    

Nyupptagna lån    

Amortering och inlösen av lån    

Årets/periodens kassaflöde -15 301 -8 696 -21 846 

    

Likvida medel vid årets början 102 533 87 232 87 232 

Likvida medel vid periodens slut 87 232 78 536 65 386 

Förändring likvida medel (kassa och bank) -15 301 -8 696 -21 846 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/207 

KS § 124 Tertialrapport för teknik- och 
fritidsnämnden år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger tertialrapport efter april 2020 för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Stig-Arne Olsson redovisar tertialrapporten efter april 2020 
avseende teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar 
ett överskott med 950 tkr (tusen kronor) för de skattefinansierade verksamheterna, 
varav - 1 150 tkr avser Säffle och +200 tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -500 tkr och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. När det gäller 
verksamheterna i Åmål prognostiserar VA ett underskott på -1 000 tkr och 
renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. Östby beräknas gå +/- 0 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 105 
- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 12 maj 2020 § 41 
- Uppföljning tertial 1 2020 för teknik- och fritidsnämnden 
- Tjänsteyttrande den 4 maj 2020 
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§ 41 Dnr 2020-000105  

Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2020 

Ärendebeskrivning 
Måluppfyllelse 

Inga enkätundersökningar har gjorts för årets fyra första månader. 

Senaste mätningen för NMI – nöjd medborgarindex gjordes under hösten 

2019. Enkätunderstudien Kritik på teknik gjordes under våren 2019 och är 

återkommande vart tredje år. Resultatet från undersökningen ”Årets 

friluftskommuner” presenteras i slutet av maj.  

I fjolårets mätningar har nöjdheten med verksamheten för VA (vatten och 

avlopp) presenterat stabila resultat med höga nöjdhetstal i både NMI och 

Kritik på teknik för båda kommunerna. Vad gäller upplevd gatustandard och 

standard för gång- och cykelvägar bedöms de ha en bibehållen trend för båda 

kommunerna.  I framförallt i Åmål bedöms beläggningssatsningen över 

fyraårsperioden ha en positiv påverkan.  

Nöjdhet med hämtning av hushållsavfall ligger högt i båda kommunerna där 

Åmål stack ut med hög nöjdhet i Kritik på teknik under fjolåret. 

Parker och lekplatser är uppskattade av kommuninvånarna där Åmål stack ut 

under fjolåret för nöjdhet med parker bland deltagande kommuner i ”Kritik 

på teknik”. 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med +950 tkr  

för de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 150 tkr avser Säffle  

och -200 tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar  

VA-verksamheten -500 tkr och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. När det 

gäller verksamheterna i Åmål prognostiserar VA ett underskott på -1 000 tkr 

och renhållningen +/- 0 tkr. Östby beräknas gå +/- 0 tkr  

Investeringsuppföljning 

Ombygg. Säffle arv slamhantering, 572 tkr 

Åtgärd planeras att inte färdigställas 2020, medel önskas omprioriteras till att 

täcka överskriden budget för uppgradering UV-ljus Säffle VV.  

Entrégrind, 200 tkr  
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Projekt Entrégrind på Östby kommer inte utföras 2020, flyttas till 2021.  

Renovering mellanlager (vitvaror) L-stöd, asfalt, 1 000 tkr 

Projekt renovering av mellanlager på Östby kommer inte utföras 2020, 

flyttas till 2021.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-05-04 

Uppföljning T1 för teknik- och fritidsnämnden, 2020-05-07 

Investeringsuppföljning efter april – teknik- och fritidsnämnden, 2020-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2020 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter april månad 2020 godkänns och överlämnas 

till kommunfullmäktige. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonom 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 

 



SÄFFLE            

Enhet Projekt

Redovisat 

Januari-feb Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 02-dec Bidrag

Redovisat jan-

dec Årsbudget Återstående Kommentarer

Gatuenheten Tillgänglig stad, åtgärder 1 1 100 99

Kommer att utföras under året i 

samråd med tillgänglighetsrådet.

Gatuenheten Byte rostiga belysningsstolpar 0 100 100

Byten kommer att ske löpande 

under året.

Gatuenheten Beläggningsarbete 4 4 5088 5084

(Inkluderar TB: - 1012 tkr och 

Säterivägen 2900 tkr). 2 188 tkr 

för beläggningsunderhåll 

kommer att användas löpande, 

ca 60% används före sommaren.

Gatuenheten

Utbyggnad av GC-vägar enl. 

trafikplan (inkl bidrag 50% 

från Trafikverket) 61 6 67 1000 933

Ritning Annelundsvägen etapp 2 

håller på att tas fram och 

avsikten är att vi ska utföra 

projektet maj-aug. Prognos ±0

Gatuenheten

Rep. av betongpelare på 

gångbron över Byälven 3 1 4 8 853 845

Projektet ska slutföras med 

gjutning så snart vattennivåerna i 

älven gått ned. Prognos ±0

Gatuenheten Sopmaskin Beam 0 2000 2000 Ev inköp görs hösten 2020

Gatuenheten Fordon- maskininv. Gata 0 500 500

Planerar att köpa personalbod, 

materialcontainer o toavagn för 

ca 350 tkr.

Gatuenheten Guttane, gatuanpassningar 0 46 46

Lantmäteriförrättning pågår. 

Prognos ±0

S:A GATA 68 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 9687 9607



Park och Fritid Allvädersbanor Tegnér 0 500 500

Utredning kring mark och läge 

påbörjat med hjälp av SBK.

Park och Fritid Åtgärder spår och leder 0 137 137

Skyltning är snart slutfört och ny 

spårkarta och tavla på gång.

Park och Fritid Inventarier ny simhall 67 32 99 3624 3525

Handikappssäng, rullstol, läsare 

kassasystemet, 

livräddningsmateriel, 

kontorsmöbler, städmaskiner är 

inköpt.

Park och Fritid

Ny bollhall konstgräs, 

parkering, inventarier 83 83 1043 960

Återställning av mark runt 

bollhallen är påbörjad. Förväntas 

vara klart i sommar.

Park och Fritid Lekplatsutrustning 0 545 545

Park och Fritid Utrustning sporthallar 29 29 100 71

Eventuella åtgärder efter 

besiktning

Park och Fritid Nytt bokningssystem 0 24 24

Uppgradering till nytt 

bokningssystem i stort sett 

genomfört.

Park och Fritid Båtplatser 0 100 100

Park och Fritid Nytt bokningssystem, Åmål 114 114 150 36

Uppgradering till nytt 

bokningssystem i stort sett 

genomfört. Behöver driftsättas 

fullt ut och ersätta befintligt 

bokningssystem.

Park och Fritid Lekplatser, Åmål 9 60 38 107 151 44

Etablering av ny lekplats i 

Fengersfors pågår.

Park och Fritid Fordon- maskininv. PoF 108 108 500 392

Båtmotorer till arbetsbåt 

katamaran

S:A Park och Fritid 159 314 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 6874 6334

Gata/Park och 

Fritid/Städ/VA

Fordon-/maskininvesteringar/ 

inventarier 0 1828 1828

Gata - Byte av lastmaskin Åmål 

till bättre begagnad till en 

kostnad av 500 tkr.

S:A GATA/PARK 

och FRITID 227 315 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 18389 17769

0 0

Städenheten Fordon- maskininv. Städ 0 150 150

Inga inköp har planerats hittills i 

år.

S:A Städenheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150



VA-verk och pumpstationer

VA Pumpar 53 331 384 300 -84

Medel har utnyttjats till att 

ersätta uttjänta pumpar på Säffle 

avloppsreningsverk och 

huvudpumpstation Karl XII. 

Ytterligare pumpbyten kan 

krävas under året för att åtgärda 

haveri. Underskottet föreslås 

återlämnas.

VA Omb Säffle arv slamhantering 0 572 572

Åtgärd planeras ej färdigställas 

2020. Medel önskas 

omprioriteras till att täcka 

överskriden budget för 

uppgradering UV-ljus Säffle VV.

VA Inköp av nya vattenmätare 0 100 100

Återstående medel förväntas 

utnyttjas under året. Ett 

överskott kan ev. uppstå då 

verksamheten ej byter mätare 

under pågående corona-epidemi.

VA Säterivägen 94 17 111 7100 6989 Projektering pågår enligt plan. 

VA

Renovering bassänger och 

avdelare vattenverk 23 45 68 8663 8595

Etablering av 

förfrågningsunderlag pågår. 

Upphandling avses färdigställas 

innan sommaren. Planerad 

projektstart till hösten.

VA Vattentorn ytskikt och trappa 272 272 258 -14

Åtgärd färdigställd och 

slutbesiktad. Underskott 

återlämnas.

VA Garage Säffle VV 13 13 1823 1810

Projektering klar och 

förfrågningsunderlag är under 

upprättande. Planerad byggstart 

efter sommaren.

VA Uppgradering UV-ljus, VV 9 375 11 395 347 -48

Åtgärd färdigställd. Slutbesiktas 

2020-05-06. Ytterliggare 

kostnader kommer att medföra 

att budget överskrids med ca -

400 tkr. Aktuellt underskott 

önskas täckas med 

omprioriterade medel från 

investering "Omb Säffle arv 

slamhantering".



VA

Skalskydd 

Säffle/Nysäter/Svaneholm 254 3 6 263 445 182

Samtliga medel förväntas 

förbrukas. Återstående åtgärder 

innefattar stängselbyggnation 

kring Säffle vattentorn samt 

lagning av stängsel efter 

garagebyggnation vid säffle VV.

VA

Renovering kemförvaring och 

dosering Säffle VV 0 79 79

Samtliga medel förväntas 

förbrukas. Återstående åtgärder 

innefattar återställning av 

ytskikt, i huvudsak målning av 

golv. 

VA

Vattentorn nytt värmesystem 

samt avfuktare 0 300 300

Åtgärd planeras genomföras 

efter sommaren.

VA

Fallskydd vattenverk, 

reningsverk o vattentorn 0 57 57

Ytterligare åtgärder har 

innefattat fallskyddslösningar på 

tak vid Säffle vattenverk och 

avloppsreningsverk. Aktuell 

budget kommer att överskridas 

med ca 100 tkr. Dessa förväntas 

täckas med ett ev. ack. överskott 

i budgetposter "skalskydd" Alt. 

"vattentorn nytt värmesystem 

och avfuktare". 

VA Fordon-maskininv. VA 0 250 250

Totalt VA-verk 329 767 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1506 20294 18788

VA-ledningsnät 0 0

VA

Omläggning/duplicering 

ledningsnät 429 115 656 1200 5000 3800

Samtliga medel förväntas 

förbrukas. Aktuella projekt 

innefattar oml/dupl. I Annelund 

följt av schaktfri ledningssanering 

i Norelund.

VA

Nya servisledningar och 

servisventiler 25 166 6 197 300 103

Samtliga medel förväntas 

förbrukas.

Totalt VA-ledningsnät 454 281 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397 5300 3903

S:A VA 783 1048 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2903 25594 22691



Östby Hjullastare ÅVC 0 2500 2500

Upphandlingsproblem Corona 

tider, troligtvis sen höst.

Östby Nytt matavfall 2 2 500 498

Hälften till konsult 2020, återstod 

till projektanställning 2021.

Östby Fordon-maskininv. Östby 0 180 180 Osäker än så länge

S:A Östby 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3180 3178

Ökad ram skatte 0 1000 1000

SÄFFLE TOTALT 1012 1363 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3525 48313 44788

Varav skattefinansierat 227 315 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 19539 18919

Varav taxefinansierat 785 1048 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2905 28774 25869



ÅMÅL            

Enhet Projekt

Redovisat 

Januari-feb Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 02-dec Bidrag

Redovisat jan-

dec Årsbudget Återstående Kommentarer

Återlämnas/ 

Stryks Flyttas med till 2020

Gatuenheten Centrumutveckling 0 97 97

Beställt tre belysningspunkter till 

Kungsbergets södra del, kostnad ca 

75 tkr

Gatuenheten Tillgänglig stad, åtgärder 0 100 100

Kommer att utföras under året i 

samråd med handikapprådet

Gatuenheten

Beläggningsarbeten enl. ny 

plan 4 4 1526 1522

Beläggningsunderhåll kommer att 

utföras löpande, ca 60% används 

före sommaren och inkludrerar ny 

gc-väg Västra Åsen

Gatuenheten

Trafiksäkerhets-

förbättringar 0,5 0,5 229 228,5

Anlägga trafiksäkert övergångsställe 

Drottninggatan/Torvaldsgatan 

hösten 2020

Gatuenheten

Trafikbelysning 

energieffektivisering 0 400 400

Ingen färdig plan för närvarande, ska 

utreda val av åtgärder.

Gatuenheten Byte belysningsstolpar 0 100 100 Kommer bytas löpande under året.

S:A GATA 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2452 2447,5 0 0

Park och Fritid

Småbåtshamnar (taxe), byte 

av bryggor och el 0 300 300

Inköp har gjort och aktuella åtgärder 

görs under kommande säsong.

Park och Fritid

Småbåtshamnar (skatte), 

byte av bryggor 0 50 50

Park och Fritid Centrumutveckling 0 0 0 Se budget på gata

Park och Fritid

Byte rötskadade 

belysningsstolpar 0 234 234

Utbyte av 11 st rötskadade 

belysningsstolpar i motionspåret på 

Rösvallen kommer att göras i 

augusti/september till en kostnad på 

ca 150 tkr .

S:A Park och 

Fritid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 584 0 0

S:A GATA/PARK 

och FRITID 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3036 3031,5 0 0



VA-verk och pumpstationer

VA Pumpar 0 300 300

Återstående medel förväntas 

utnyttjas under året för byte av 

uttjänta/havererade pumpar.

VA Inköp av nya vattenmätare 0 100 100

Återstående medel förväntas 

utnyttjas under året. Ett överskott 

kan ev. uppstå då verksamheten ej 

byter mätare under pågående 

corona-epidemi.

VA

Skalskydd Åmål med 

ytterområden 244 3,1 4,5 251,6 375 123,4

Samtliga medel förväntas förbrukas. 

Återstående medel kommer 

utnyttjats till nya larm- och 

passersystem på Åmåls VV och ARV.  

VA Anslutning Tössebäcken 1405 1942 425,2 3772,4 4936 1163,6

Projektet fortlöper enligt plan. 

Samtliga medel förväntas förbrukas. 

Budgeten kan komma att gå över 

något pga. ÄTO:r. 

VA

Åtgärd mekanisk rening 

Tösse ARV 0 300 300

Samtliga medel förväntas förbrukas. 

Åtgärd planeras utföras till hösten. 

En ev. förstärkning av aktuell budget 

kan vara nödvändig. Medel önskas 

isf. omprioriteras från budgetpost 

"pumpar".

VA Garage Åmåls ARV 6,7 22,7 29,4 1850 1820,6

Projektering klar och 

förfrågningsunderlag är under 

upprättande. Planerad byggstart 

efter sommaren.

VA

Renovering vattentorn 

Fengersfors 2,5 0,4 2,9 1000 997,1

Aktuell renovering ligger med i 

övergripande upphandling av 

betongkonstruktioner inkl. 

"Renovering bassänger och avdelare 

vattenverk". Upphandlingen avses 

färdigställas för att medge 

projektstart till hösten.

VA

Nytt vattenverk Åmål, 

utredning 228,8 228,8 500 271,2 Aktuella utredningar pågår enl. plan. 

Totalt VA-verk 1649 1955 681,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4285,1 9361 5075,9 0 0

VA-ledningsnät 0 0

VA

Byte ledningsnät, avser hela 

kommunen 0,5 46,6 46,2 93,3 4262 4168,7

Oml./dupliceringsprojekt ligger i 

plan för året. Aktuella arbeten avses 

inledas under våren. Berörda gator 

innefattar "Bettys gata", 

"Snarhögsvägen", omläggning av 

serviser till stationshuset i Åmål 

samt Drottning Kristinas väg.



VA

Nya servisledningar och 

servisventiler 80 210,6 37 327,6 300 -27,6

Aktuella medel har förbrukats. 

Ytterligare anslutningar under året 

kan innebära att budgeten 

överskrids ytterligare. Ackumulerat 

överskott önskas medflyttas.

Totalt VA-ledningsnät 80,5 257 83,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420,9 4562 4141,1 0 0

S:A VA 1729,5 2212 764,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4706 13923 9217 0 0



0

Östby Belysning ÅVC 0 100 100 Enbart armaturer, enligt plan.

Östby Entrégrind 0 200 200

Flyttas till 2021 (ev. lämnas tillbaka, 

dyrare än budget)

Östby Belysning entré/infart 0 200 200 Offert ute, kommer genomföras

Östby

Renovering mellanlager 

(vitvaror) L-stöd, asfalt 0 1000 1000 Flyttas till 2021

S:A Östby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0

ÅMÅL TOTALT 1734 2212 764,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710,5 18459 13748,5 0 0

Varav skattefinansierat 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3036 3031,5 0 0

Varav taxefinansierat 1729,5 2212 764,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4706 15423 10717 0 0
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Säffle 

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.1: Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjandet 
verksamhet 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

NMI=60 (medel Sverige) eller motsvarande i egen mätning (index) 59.0  60.0 

Bokade tider/nyttjandegrad hallar (timmar)    

Kritik på teknik:>/=71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och 

lekredskap för barnen 
 

62.00% 

  
71.00% 

 
En aktiv fritid är en skyddsfaktor mot ohälsa. 2/3 av alla barn och unga rör sig för lite. Förvaltningen är fortsatt en aktiv part i projekt 
för att uppmuntra till rörelse och motverka övervikt hos barn och unga. 

Kommunen har ett stort antal idrotts-och fritids/friluftsanläggningar samt lekplatser. Den 13 december 2019 invigdes Säffles nya 
simhall - en av de modernaste i Sverige. Simhallen är den enda i Värmland med 50-meterbassäng och här finns också 
relaxavdelning, varmpool och mycket mer. Simhallen har ett strategiskt läge och i omgivningarna finns motions- och skidspår, 
bowlinghall, idrottshall och gym. Simhallen har väckt stort intresse runt om i landet och flera kommuner har kommit på studiebesök 
till vår anläggning. Besöksantalet har under årets första 2 1/2 månad legat över förväntan och prognos men har avtagit rejält från 
mitten av mars. För övriga idrottshallar ses samma trend med avtagande bokningar från mitten av mars då föreningar med 
utomhusverksamhet tidigarelade den. 

Den nya bollhallen är färdigställd men konstgräset i hallen har inte hållit den standard som lovats. Ett antal besiktningar har gjorts 
och under maj görs den sista besiktningen inför avgörande om konstgräset kommer att kunna användas eller inte. 

Att öka tillgängligheten för alla målgrupper, till våra frilufts- och idrottsanläggningar är ett viktigt arbete. Underhållsplaner samt 
tillgänglighetsinventering av fritids- och friluftsanläggningar samt lekplatser pågår och kommer att ligga till grund för kommande års 
planering. Arbetet sker med perspektiven tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. 

Det nya bokningssystemet har nu tagits i drift och det kommer att vara gemensamt för både Säffle och Åmåls idrottsanläggningar. 

NMI-undersökningen i slutet av 2019 visade en marginell ökning och positivt är att resultatet ligger på medel bland deltagande 
kommuner. 

För nöjdhet avseende lekplatser visade enkätundersökningen Kritik på teknik år 2019 en nöjdhet på 62%, vilket är ett resultat över 
medel för deltagande kommuner. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.2: Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Statistik från bl.a. felanmälansystemet (antal) 1 100.0 293.0  

Antal e-tjänster    

 
Felanmälan för nämndens verksamheter kan göras digitalt av kommuninvånarna sedan fem år tillbaka. Ett projekt för 
felanmälansystemet Infracontrol gjordes under fjolåret i syfte att se över rutiner för inrapportering, hantering och återkoppling av 
ärenden. Ärendestrukturen sågs över och utbildning av nya medarbetare samt uppdatering för de som jobbat ett tag har gjorts. 
Arbete med att kompetensutveckla medarbetarna är en arbetsuppgift som kommer att fortsätta löpande framöver. Nya riktlinjer för 
hantering och återkoppling av ärenden håller på att tas fram och planeras vara klart under våren 2020. 

 
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 
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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 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser    

 
Teknik- och fritid har under flera år samarbetat med arbetsmarknadsenheterna i kommunerna vid extraanställningar av olika slag. 
Detta för att stärka och göra människor som står utanför arbetsmarknaden anställningsbara. De statliga ekonomiska stöden till den 
här typen av anställningar var oklara i inledningen av året. Sedan några veckor har nya stödpaket för bl.a. extratjänster tagits fram, 
vilket kommer att planeras för kommunen inom kort. 

Positivt är att städenheten medverkar som utbildare inom komvux i Åmål och Lärcenter i Säffle där en medarbetare utbildar elever i 
städningens grunder. Eleverna gör då samtidigt gör praktik hos städenheten ett par dagar i veckan. 

Inga arbetsmarknadsinsatser har hunnit påbörjas än. 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.1: Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att 
vistas i för alla 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

NMI park, grönområden och natur 88% (%) 78.00%  88.00% 

NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv, föreningsliv 83% (%) 73.00%  83.00% 

Kritik på teknik >/=71% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen 71.00%  71.00% 

 
Kommunerna har tillsammans många idrotts-och fritids/friluftsanläggningar och lekplatser. Att öka tillgängligheten för alla 
målgrupper, till våra frilufts- och idrottsanläggningar är viktigt. 

Underhållsplaner samt tillgänglighetsinventering av fritids- och friluftsanläggningar samt lekplatser pågår och kommer att ligga till 
grund för kommande års planering. Arbetet sker med perspektiven tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. Ett ökat fokus ligger på 
cykel och mountainbike där det finns ett växande intresse. Förvaltningen är med i Biking Värmland-projektet och har anlagt tre nya 
mountainbikeslingor på Tegner och Duse. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.2: Årets friluftskommun 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" 89.0   

 
En satsning för att höja standarden och skötsel av spår och leder har görs i Säffle. Ett arbete med inventering och underhållsplaner 
pågår som ska ligga till grund för framtida planering. Det har även etablerats ett MTB-spår i Tegnerområdet som annars har 
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cykelförbud på motionsspåren. Trenden är minskande pga att ett felaktigt värde rapporterades in år 2018. Nu ligger resultatet i 
paritet med senaste fyra åren. 

Resultatet för "årets friluftskommun" presenteras i maj 2020. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.3: Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

NMI gator och vägar 55 (index) 51.0  55.0 

Kritik på teknik >/=55% ska vara helt/ganska positiva till vinterväghållningen i kommunen 55.00%  55.00% 

Kritik på teknik >29% ska uppleva bra/ganska bra standard på kommunens gator 26.00%  29.00% 

Kritik på teknik >/=76% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer 72.00%  76.00% 

 
Det är något minskad nöjdhet med gator och vägar i årets NMI. Gator och vägar är ett av de områden som i slutrapporten bedöms 
bör prioriteras. Däremot ökade nöjdheten med rent och snyggt. 

NMI-undersökningen görs under hösten och redovisas i bokslutet. Undersökningen för "Kritik på teknik" redovisas vart tredje år och 
återkommer igen år 2022. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.4: Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

NMI gång- o cykelvägar ska vara minst 55 (index)   55.0 

Kritik på teknik >/=45% ska gå till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer 38.00%  45.00% 

Kritik på teknik >/=46% ska sommartid cykla någon/några gåner i veckan eller mer 43.00%  46.00% 

Kritik på teknik >/=13% ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer 5.00%  13.00% 

Kritik på teknik >/=51% ska uppleva bra/ganska bra standrd på kommunen gc-vägar 39.00%  51.00% 

 
Betygsindex för kommunala gator och vägar samt gång- och cykelvägar har ökat under perioden 2014-2017 och nådde i princip 
målet 2017. 2018 sjönk resultatet något från 54 till 52 där medel i riket ligger på 54. 

NMI-undersökningen görs under hösten och redovisas i bokslutet. Undersökningen Kritik på teknik görs vart tredje år och 
återkommer igen år 2022. 

 
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 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (antal)    

Utbytestakten för renvattenledningar uppnår >0,7%=141 år 0.60%  0.70% 
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Inga resultat från omläggningstakt finns för perioden januari - april 2020. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.2: Avloppsvattnet ska renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna tillstånd 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Inga gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärden ska överskridas (index)    

 
Inga avvikelser är redovisade. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.3: Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

SCB:s NMI: >/=86 86.0  86.0 

Kritik på teknik :>/= 92% (%) 96.00%  92.00% 

 
Ingen utvärdering har genomförts genom NMI eller Kritik på teknik under perioden jan-april 2020. Utvecklingen är positiv vad gäller 
nöjdhet med vatten- och avloppsverksamheten. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.5: Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

NMI >/=7,4 7.4  7.4 

Kritik på teknik >/= 85% 85.00%  85.00% 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.6: Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Egen mätning av nöjd kundindex (NKI) Upplevd service >=4 (index)   4.0 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

5.4: Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

NMI >/=85 87.0  85.0 

Kritik på teknik >/=96% 96.00%  96.00% 

 

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 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

>0,7%(141 år) renvatten 0.60%  0.70% 

>0,6%(175 år) spillvatten 0.70%  0.60% 

 
Inga värden för omläggningstakt är redovisade för perioden jan-april 2020. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6.2: År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Egen statistik    

 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.1: Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

NMI-undersökning    

MMI=4,0   4.0 

HME=75   75.0 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

7.2: Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med 5 procentenheter inom perioden 2019-2021. 
 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Mål=6,63% 7.70% 12.40% 6.63% 

 

Med anledning av situationen kring Covid-19 och låg tröskel för frånvaro har sjukfrånvaro och VAB ökat för perioden. 
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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 2019 

Utfall 

Apr 2020 

TFNÅ19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar   

Egna enkäter   

Kritik på teknik >/= 71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen 66.00%  

 

 
 Mål 2020 

TFNÅ19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar  

Egna enkäter  

Kritik på teknik >/= 71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen 71.00% 

 
En aktiv fritid är en skyddsfaktor mot ohälsa. 2/3 av alla barn och unga rör sig för lite. Förvaltningen är fortsatt en aktiv part i projekt för att uppmuntra 
till rörelse och motverka övervikt hos barn och unga. 

Kommunen har ett stort antal idrotts-och fritids/friluftsanläggningar samt lekplatser. Nämndens utomhusanläggningar som utegym, motionsspår och 
leder har varit mycket välbesökta senaste månaderna. 

Att öka tillgängligheten för alla målgrupper, till våra frilufts- och idrottsanläggningar är ett viktigt arbete. Underhållsplaner samt 
tillgänglighetsinventering av fritids- och friluftsanläggningar samt lekplatser pågår och kommer att ligga till grund för kommande års planering. 
Arbetet sker med perspektiven tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. 

Att vistas i parker och andra grönområden har enrad positiva effekter på människors psykiska och fysiska hälsa. Tillgång till välskötta, attraktiva 
parker och grönområden kan bland annat leda till att människors fysiska aktivitetsnivå ökar och att stressnivån sjunker. Barn som får möjlighet att 
vistas mycket i grönområden och parker rör på sig mer, är friskare och utvecklar en god koncentrationsförmåga. 

I Fengersfors har en ny lekplats färdigställts under året. 

För nöjdhet avseende lekplatser visade enkätundersökningen Kritik på teknik en mycket stor nöjdhet med 66% för kommunens lekplatser vilket är ett 
resultat bland de 6 bästa av deltagande kommuner. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Årets friluftskommuner 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun till plats 40 (index) 75.0   

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" 75.0  75.0 

 
Kommunen har ett stort antal idrotts-och fritids/friluftsanläggningar. Utomhusanläggningar som utegym, motionsspår och leder har varit mycket 
välbesökta senaste månaderna. 

Att öka tillgängligheten för alla målgrupper, till våra frilufts- och idrottsanläggningar är ett viktigt arbete. Arbetet med underhållsplaner för våra fritids- 
och friluftsanläggning pågår och kommer att ligga till grund för kommande års planering. 

Resultatet för år 2020 presenteras i maj. 

 
 
 
 
 
 
 

Nämndmål Status Trend 

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

Nämndmål Status Trend 

Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

Kritik på teknik >/= 87% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen 87.00%  87.00% 

 

Att vistas i parker och andra grönområden har en rad positiva effekter på människors psykiska och fysiska hälsa. Tillgång till välskötta, attraktiva 
parker och grönområden kan bland annat leda till att människors fysiska aktivitetsnivå ökar och att stressnivån sjunker. Barn som får möjlighet att 
vistas mycket i grönområden och parker rör på sig mer, är friskare och utvecklar en god koncentrationsförmåga. 

Åmåls kommuninvånare är nöjda med sina parker och hela 87% svarade att de är det. 

 
Strategiskt utvecklingsområde: Livslång trygghet/Företagsamhet och kreativitet 

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Nämndmål 

 
 
 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Kritik på teknik :>/= 89% (%) 94.00%   

Kritik på teknik >/= 94% 94.00%  94.00% 

 
Ingen utvärdering har genomförts genom NMI eller Kritik på teknik under perioden jan-april 2020. Utvecklingen är positiv vad gäller nöjdhet med 
vatten- och avloppsverksamheten. Nästa enkätundersökning för Åmåls del genomförs med Kritik på teknik år 2022. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Öka nöjdheten med renhållningen kommande treårsperiod 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Kritik på teknik: öka nöjdhet till 85% (%) 85.00%   

Kritik på teknik, öka nöjdhet till 85% 89.00%  85.00% 

 
I enkätundersökningen Kritik på teknik år 2019 ligger Åmål med på en 9:e plats bland deltagande kommuner med en nöjdhet på 89%. För samtliga 
deltagande kommuner är en majoritet av invånarna nöjda med hämtningen av hushållsavfall, vilket är positivt. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Plockanalyser av kärl- och säckavfall    

TFNÅ19: Årsstatistik från FTI AB    

Egen statistik    

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål Status Trend 

Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten 
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 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Mätning av nedskräpning via Håll Sverige Rent (%)    

TFNÅ19: Egen statistik (%)    

 

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 

TFNÅ19: Kritik på teknik: 46% ska uppleva bra standard på större gator (%)   

TFNÅ19: Kritik på teknik: 67% ska vara nöjda med vinterväghållning av större gator (%)   

TFNÅ19: Kritik på teknik: 30% ska uppleva bra trafiksäkerhet. (%)   

Kritik på teknik > 29% ska uppleva bra standard på större gator 23.00%  

Kritik på teknik >/= 55% ska vara helt/ganska positiva till snöröjning och halkbekämpning i kommunen 51.00%  

Kritik på teknik >/= 81% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer 81.00%  

 

 
 Mål 2020 

TFNÅ19: Kritik på teknik: 46% ska uppleva bra standard på större gator (%)  

TFNÅ19: Kritik på teknik: 67% ska vara nöjda med vinterväghållning av större gator (%)  

TFNÅ19: Kritik på teknik: 30% ska uppleva bra trafiksäkerhet. (%)  

Kritik på teknik > 29% ska uppleva bra standard på större gator 29.00% 

Kritik på teknik >/= 55% ska vara helt/ganska positiva till snöröjning och halkbekämpning i kommunen 55.00% 

Kritik på teknik >/= 81% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer 81.00% 

 
I enkätundersökningen Kritik på teknik mäts nöjdhet för standard på gator och vägar. Resultaten ligger lågt för kommunerna i Sverige med knappt 
30% nöjdhet och Åmål redovisade 23% i senaste undersökningen. 

Kommuninvånarna är dock lika nöjda som snittet för vinterväghållningen med ett mått på 51%. 

Mest nöjd är man med att det upplevs rent och snyggt på torg och gator med 81% och ligger där över medel. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Kritik på teknik: 47% ska uppleva bra standard (%) 50.00%   

Kritik på teknik >/= 51% ska uppleva bra standard på gång- och cykelvägar 50.00%  51.00% 

Kritik på teknik > 53% går till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer 53.00%  54.00% 

Kritik på teknik > 51% ska sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer 51.00%  52.00% 

Kritik på teknik > 12% ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer 12.00%  13.00% 

 
Nöjdhet med gång- och cykelvägar ligger som snittet i kommunerna när man jämför i enkätundersökningen Kritik på teknik. 
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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 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: VASS egen statistik vatten 0.90%   

TFNÅ19: VASS, egen statistik, spill 0.10%   

VASS, egen statistik 0,8% för vatten 0.90%  0.80% 

VASS, egen statistik 0,6% spill 0.10%  0.60% 

 

Inga värden för omläggningstakt är redovisade för perioden jan-april 2020. 

 
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 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (%)    

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvatternkvaliteten    

 
Inga avvikelser är redovisade. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Avloppsvattnet ska renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets uppsatta reningskraven uppfylls 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde (index)    

Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde    

 
Inga avvikelser är redovisade. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Apr 2020 
 

Mål 2020 

TFNÅ19: Statistik från bl.a. felanmälansystemet (antal)    

Statistik från bl.a. felanmälassystemet    

 
Felanmälan för nämndens verksamheter kan göras digitalt av kommuninvånarna sedan fem år tillbaka. Ett projekt för felanmälansystemet 
Infracontrol gjordes under fjolåret i syfte att se över rutiner för inrapportering, hantering och återkoppling av ärenden. Ärendestrukturen sågs över 
och utbildning av nya medarbetare samt uppdatering för de som jobbat ett tag har gjorts. Arbete med att kompetensutveckla medarbetarna är en 
arbetsuppgift som kommer att fortsätta löpande framöver. Nya riktlinjer för hantering och återkoppling av ärenden håller på att tas fram och planeras 
vara klart under våren 2020. 
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Driftsredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 69 576 71 126 -1 550 213 379 -2 000 
 

 

Kommunbidrag 21 577 21 572 5 64 717 -0 
 

 

Kostnader -79 516 -90 882 11 366 -274 210 1 450 
 

 

Räntekostnader -1 219 -1 295 76 -3 886 0 
 

 

Resultat 10 418 522 9 897 -1 -550 
 

 

 

 
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 2020 innebär en generell 
ramökning med 0,5 % för Säffle samt en ramförstärkning för drift av ny simhall och bollhall. Detta uppgår till 16 350 tkr. 
Kommunbidraget minskar dessutom med 475 tkr pga. lägre hyror från SÄBO, fastighetsunderhållet minskas med motsvarande 
belopp. Åmåls kommun har ökat driftbidraget med 1 929 tkr år 2020 för förstärkning av personalkostnader, ökade kapitalkostnader, 
fjärrvärme samt el. Totalt innebär detta en driftram på 64 717 tkr i Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 40 174 tkr. 
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Driftsredovisning 

Teknik- o fritidsn skattf 

Driftredovisning (tkr) 

  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 38 489 39 504 -1 015 118 512 -2 000 
 

 

Kommunbidrag 21 577 21 572 5 64 717 -0 
 

 

Kostnader -50 831 -60 015 9 184 -181 185 2 950 
 

 

Räntekostnader -646 -681 35 -2 044 0 
 

 

Resultat 8 589 380 8 209 -0 950 
 

 

 
UTFALL 

Skattefinansierad verksamhet: 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och lägre kostnader än budget efter april. Driftbidraget från Åmåls 
kommun saknas för april men kommunbidraget från Säffle kommun är bokfört alla fyra månader. Bidrag från arbetsförmedlingen för 
personal i arbetsmarknadsåtgärder saknas för april och även fördelningen av GS-personal saknas för april. Hyran för de fasta 
anläggningarna är registrerade för januari t.o.m. april, d.v.s. kapitalkostnaderna från Åmåls kommun. Kapitalkostnaderna i Säffle är 
aktiverade men hyror för simhall, Tegnérhallen samt bollhall saknas delvis då detta ännu inte är färdigförhandlat. Något högre 
personalkostnader redovisas efter april vilket beror i huvudsak pga. sjuklöner ökat något under de första månaderna samt att 
semesterlönerna ökar innan semestern för att sedan planas ut. 

 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till +950 tkr efter uppföljning april. 

Nämnd/Administration/Teknisk planering +350 tkr 

• Teknisk planering finns from mars en vakant tjänst 

Gatuenheten +2 750 tkr 

• Noterbart är att väderleken har påverkat utfallet för vinterväghållningen positivt. Efter kostnadsberäkningar för höstvintern så 
tror vi på överskott i denna verksamhet. 

• På intäktssidan är inte fördelningen av GS-personal för april med i utfallet, men det påverkar kostnadssidan i motsvarande 
mån. 

Park & Fritidsenheten -2 150 tkr 

• Stor osäkerhet hur enheten kan komma att drabbas utav intäktsbortfall pga. rådande situation. Både simhallar och sporthallar 
har lägre besöksfrekvens och de allra flesta bokningar och evenemang är inställda. 

• Osäkerhet rörande hyran för nya simhallen, Tegnérhallen och bollhallen. 

• Simhallen i Säffle beräknas redovisa ett underskott med 500 tkr pga. höga personalkostnader samt 700 tkr i uteblivna intäkter 

• Gästhamnen i Åmål beräknas redovisa ett underskott på 700 tkr pga. uteblivna intäkter då beslut har tagits att verksamheten 
ska vara avgiftsfri under 2020. 

• Uteblivna intäkter Åmåls simhall 300 tkr 

• Planerade åtgärder för Åmål under 2020 är noga planering utav verksamheten, se över vakanser och ev. återbesättning samt 
införa förbättrade beställarrutiner 

Städ +/- 0 tkr 

• Lägre intäkter än budgeterat efter april som förklaras med färre timmar extrastäd 

• Avvikelsen på kostnadssidan förklaras delvis av personalkostnaderna med uppehållslön, som ger ett högre utfall i början av 
året men träffar budget vid årets slut. 

• Samtidigt har lite lägre utfall på kostnader för övriga kostnader. 
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Nämnd/adm/tkp 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 3 091 3 647 -556 10 942 0 
 

 

Kommunbidrag 1 559 1 554 5 4 663 0 
 

 

Kostnader -4 835 -5 161 326 -15 605 350 
 

 

Resultat -184 41 -225 0 350 
 

 

 
Nämnd, administration och teknisk planering redovisar efter april både lägre intäkter och kostnader än budget. På intäktssidan 
saknas april månads driftbidrag från Åmål och viss fakturering för administrationen har ännu inte bokförts. På kostnadssidan är det 
något lägre utfall då budgetposten för satsningar på kompetensutveckling samt arbetsmiljö finns här. Utrymmet för de åtgärderna 
kommer dock att nyttjas på övriga enheter i förvaltningen och därför även bokföras där de används. Ännu är inte mycket av medlen 
nyttjade men en del av resurserna kommer att användas på Park och fritid. På teknisk planering finns from mars en vakant tjänst 
vilken tidigast kommer att kunna tillsättas till hösten varav ett plus prognostiseras. På administrationen kommer även en 
föräldraledighet att lämna ett plus under hösten och tillsammans prognostiseras detta till + 350 tkr. 

 

 
Gatuenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 10 619 11 561 -942 34 684 -0 
 

 

Kommunbidrag 7 101 7 101 -0 21 304 0 
 

 

Kostnader -14 566 -18 058 3 492 -54 298 2 750 
 

 

Räntekostnader -542 -563 21 -1 690 0 
 

 

Resultat 2 613 42 2 571 -0 2 750 
 

 

 
Gatuenheten i Säffle och Åmål prognostiserar efter april ett resultat på +2 750 tkr. 

Vi har adderat kostnader för sandupptagning för våren och beräknat kostnader för höstvintern med några insatser för snöröjning och 
halkbekämpning. Vintervägen går med plus med 1 500 tkr i Säffle respektive 1 250 tkr i Åmål. 

Avvikelser på intäktssidan förklaras med att fördelningen av GS-personal för april inte är med i utfallet, vilket också påverkar 
kostnadssidan i motsvarande mån. 
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Park- och fritidsenhet 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 15 092 14 429 663 43 287 -2 000 
 

 

Kommunbidrag 12 917 12 917 0 38 750 -0 
 

 

Kostnader -21 108 -27 071 5 963 -81 692 -150 
 

 

Räntekostnader -101 -115 14 -345 0 
 

 

Resultat 6 800 160 6 640 -0 -2 150 
 

 

 
Park- och fritidsverksamheten redovisar efter april lägre intäkter och kostnader än budget för perioden. Driftbidraget från Åmåls 
kommun saknas för april månad samt bidrag från arbetsförmedlingen. Fördelning av GS-personal är inte gjord för april månad vilket 
påverkar utfallet på både intäktssidan och kostnadssidan. Hyreskostnader för simhallen, Tegnérhallen och bollhallen saknas i Säffle, 
föregående års hyra har debiterats enheten men kommer att justeras när de nya hyrorna är färdigförhandlade. I Åmål saknas hyran 
för de fasta anläggningarna för april månad. Tillsammans gör detta att utfallet på kostnadssidan är lägre än budgeterat. Efter april 
kommer enheten att ha två driftledare istället för tre p.g.a. en pensionsavgång. Detta beräknas lämna ett överskott om ca 300 tkr för 
båda kommunerna tillsammans. Simhallen i Säffle prognostiserar ett underskott på 1 200 tkr p.g.a. lägre intäkter och högre 
personalkostnader än budgeterat. Nästintill alla bokningar och evenemang är inställda vilket gör att budgeterade intäkter för läger, 
badavgifter och försäljning i cafeteria kommer att avvika stort. Prognosen är beräknad på att hösten består av två månader med 
normala intäkter. Simhallen i Åmål drabbas även dem av intäktsbortfall vilket beräknas till -300 tkr. Park i Säffle prognostiserar ett 
överskott då budgeterade säsongstjänster inte kommer att tillsättas utan får täcka för övriga underskott på enheten. På fritid är 
taxan för båtplatser något för lågt justerad p.g.a. den större investeringen som gjordes i fjol. Detta är ett medvetet beslut men 
beräknas att innebära ett underskott på ca 100 tkr. I Åmål föreslås att verksamheterna för gästhamn och husbilscampingen ska vara 
avgiftsfria under 2020 vilket i så fall påverkar förvaltningen genom ett intäktsbortfall som beräknas till ca 700 tkr. Ishallen 
prognostiseras även den att redovisa ett underskott då ÅKAB kommer att ta över anläggningen och Teknik och fritid får en reviderad 
hyra istället som sannolikt innebär en fördyring. Större reparationer i maskinrummet är nödvändiga för att kunna hålla öppet i höst 
vilket i dagsläget är osäkert vem som ska bekosta. Budgeten för hamnar i Åmål är även den i ett ansträngt läge och förväntas 
redovisa ett underskott om inga åtgärder görs. Prognosen efter april är för park- och fritidsenheten - 2 150 tkr varav Säffle står för 
-700 och Åmål för -1 450 tkr. 

På administrationen finns avsatta medel för oförutsett/arbetsmiljö/kompetensutveckling avsatta som kommer användas till en del 
 
 

Städenhet 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 9 686 9 866 -180 29 599 0 
 

 

Kostnader -10 323 -9 726 -597 -29 590 0 
 

 

Räntekostnader -3 -3 -0 -9 0 
 

 

Resultat -640 137 -778 -0 0 
 

 

 
Städenheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr när året är slut. 

Enheten redovisar något lägre intäkter än budgeterat efter april och det beror på en minskad intäkt för extrastäd. 

Avvikelsen på kostnadssidan förklaras delvis av personalkostnaderna som hänger ihop med anställningar med uppehållslön, som 
ger ett högre utfall i början av året men träffar budget vid årets slut. Samtidigt har lite lägre utfall på kostnader för övriga kostnader. 
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Teknik- o fritidsn affärv 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 31 087 31 622 -535 94 867 0 
 

 

Kostnader -28 685 -30 867 2 182 -93 025 -1 500 
 

 

Räntekostnader -573 -614 41 -1 842 0 
 

 

Resultat 1 829 141 1 688 -0 -1 500 
 

 

 
UTFALL 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 
De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter än budget och största förklaringen är på Renhållningssidan, ÅVC 
släpar något och sommarkunderna inom kollektiven som debiteras till hösten. På kostnadssidan redovisas även där ett lägre utfall 
än budget för perioden. Entreprenadkostnader och behandlingsavgifter saknas för april månad för renhållningen och hyran för de 
fasta anläggningarna i Åmål är registrerade för januari-mars, men april saknas. 

 

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 -1 500 tkr efter uppföljning april. 

Säffle 
VA-verksamheten -500 tkr - Renovering på Avloppsreningsverk, diverse insatser - Förebyggande arbete med läcksökning och 
lagning vattenläckor - Ökade kostnader för underhåll, kapitalkostnader och personalkostnader gör att taxan behöver revideras och 
eventuellt kommer ett förslag att tas fram under året. - VA-verksamheten har en tidigare skuld till kollektivet som uppgår till 400 tkr. 

Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr 

• Intäkterna är lägre än budget som förklaras med sommarkunderna som debiteras i höst, dock ligger slamtömningen bättre till 
än beräknat. 

• Avvikelser på kostnadssidan hör samman med en månads eftersläpning av entreprenad- och behandlingskostnader. En 
uppskattning av dessa visar något lägre än avvikelsen. 

Åmål 

VA-verksamheten -1 000 tkr 

• Hyran för de fasta anläggningarna saknas för april vilket ger en avvikelse på ca 350 tkr 

• Elkostnader för reningsverket saknas för de första månaderna vilket även det ger ett lägre utfall av mot budget. 

• Ökade kostnader för underhåll, kapitalkostnader och personalkostnader gör att taxan behöver revideras och ett förslag kommer 
eventuellt att tas fram under året. 

• VA-verksamheten har en tidigare skuld till kollektivet som uppgår till 1 700 tkr. 

Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr 

• Intäkterna understiger budget något och det hänger ihop med linjär budget, d.v.s. sommargästerna debiteras till hösten men 
budgeten är utfördelade med en tolftedel. 

• När det gäller kostnadssidan så släpar entreprenadkostnader och behandlingskostnader med en månad, uppskattas till ungefär 
lika stort belopp som avvikelsen. 

Östby 
Verksamheten drivs enligt plan och kommer redovisa ett nollresultat vid årets slut. Intäktssidan avviker negativt då budgeten är linjär 
men utfallet varierar något under året. På kostnadssidan har vi en alltid en eftersläpning av entreprenad- och behandlingskostnader 
med en månad. 
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VA-verk, Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 
 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 9 739 9 592 148 28 775 0 
 

 

Kostnader -9 906 -8 969 -938 -26 984 -500 
 

 

Räntekostnader -554 -597 43 -1 791 0 
 

 

Resultat -721 26 -747 -0 -500 
 

 

 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle redovisar efter april högre intäkter och kostnader än budget för perioden. På intäktssidan 
är det en marginell skillnad men nu är debitering till kund gjord för perioden januari-april samt första kvartalet till Nordic Paper är 
fakturerat. På kostnadssidan är det är större avvikelse vilket beror på högre utfall på avloppsreningsverket p.g.a. renovering av 
slamskrapor, pumpar samt inköp av kemikalier. Under januari- mars månad har även ett stort arbete med läcksökning och lagning 
av vattenläckor gjorts vilket ger ett högre kostnadsutfall än perioden. Kapitalkostnaderna för perioden är bokförda. I Säffle 
prognostiseras ett underskott på -500 tkr. En taxejustering planeras att tas fram då enheten har ökade kostnader för underhåll, 
avskrivning och ränta samt personalkostnader. Taxejustering gjordes senast 2015 med en 5 procentig ökning. Enheten har en skuld 
till kollektivet som uppgår till 400 tkr som bör hanteras i år. Ett förslag för taxejustering kommer att tas fram under 2020. 

 

 
VA-verk, Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 7 468 7 555 -88 22 666 0 
 

 

Kostnader -6 955 -7 537 582 -22 665 -1 000 
 

 

Räntekostnader -2 -0 -1 -1 0 
 

 

Resultat 511 18 493 -0 -1 000 
 

 

 
Vatten- och avloppsverksamheten i Åmål redovisar efter april både något lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. 
Debitering till kund har gjorts för perioden januari-april men utfallet är något lägre i början på året. På kostnadssidan saknas hyran 
för de fasta anläggningarna för april månad och elförbrukningen på reningsverket är inte debiterad från Åmåls kommun för perioden. 
Renovering av råvattenpumpstationen planeras att utföras under året vilket förväntas uppgå till ca 200 tkr. Åtgärder på 
reningsverket planeras på externslamstyrningen samt slamförtjockare, vilket kan komma att uppgå till 300 tkr. I Åmål prognostiseras 
ett underskott på - 1 000 tkr. En taxejustering planeras att tas fram då enheten har ökade kostnader för underhåll, avskrivning och 
ränta samt personalkostnader. 2016 sänktes taxan med 9 % men VA-verksamheten i Åmål står inför stora investeringar vilket gör 
att taxan kommer att behöva justeras. Enheten har en skuld till kollektivet som uppgår till 1 700 tkr. Denna bör hanteras under 2020, 
antingen genom att förskjuta taxejusteringen till 1 januari 2021 eller genom en fonderingsfond till det planerade bygget av nytt 
vattenverk. 
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Renhållning Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 6 367 6 325 42 18 975 0 
 

 

Kostnader -5 139 -6 350 1 211 -18 975 0 
 

 

Resultat 1 228 -25 1 253 0 0 
 

 

 
Renhållningskollektivet i Säffle beräknas till +/- 0 tkr. 

Intäkterna släpar mot budget då debitering av sommargäster sker till hösten men finns med i den linjära budgeten. Dock ligger 
slamtömningen bättre till än budget. 

Avvikelser på kostnadssidan hör samman med en månads eftersläpning av entreprenad- och behandlingskostnader. En beräknad 
uppskattning av dessa kommer inte upp i avvikelsen. 

 

 
Renhållning Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 4 100 4 208 -108 12 625 0 
 

 

Kostnader -3 828 -4 143 315 -12 583 0 
 

 

Räntekostnader -15 -14 -1 -42 0 
 

 

Resultat 257 51 206 0 0 
 

 

 
Renhållningsverksamheten i Åmål beräknas till +/- 0 kr. 

Intäkterna släpar något och det hänger ihop med linjär budget, d.v.s. sommargästerna debiteras till hösten finns i budget med en 
tolftedel. 

När det gäller kostnadssidan så släpar entreprenadkostnader och behandlingskostnader med en månad, uppskattas till ungefär 
avvikelsen. 

 

 
Östby 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2020 

Budget 

Jan - Apr 

2020 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2020 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 3 413 3 942 -529 11 826 0 
 

 

Kostnader -2 856 -3 869 1 012 -11 818 0 
 

 

Räntekostnader -3 -3 -0 -8 0 
 

 

Resultat 555 71 484 -0 0 
 

 

 
Beslut är taget att respektive renhållningskollektiv skall debiteras för återvinningscentralens utfall så att ett nollresultat uppnås vid 
årets slut. 

Intäktssidan avviker negativt då budgeten är linjär men utfallet varierar, slamintäkter fr.o.m. april. På kostnadssidan har vi alltid en 
eftersläpning av entreprenadkostnader och behandlingskostnader med en månad. 

 

 



19 
 

Investeringsuppföljning (tkr) Säffle 
 
 Utfall Jan - 

Apr 

Budget - 

2020 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

     

Summa Nämnd 0 -1 000 -1 000 0 

Summa Gata -76 -9 187 -9 111 0 

   - Gata lös egendom 0 -2 328 -2 328 0 

Summa Park & Fritid -211 -6 073 -5 862 0 

  - Park & Fritid lös egendom -329 -801 -472 0 

Summa Städ 0 0 0 0 

  - Städ lös egendom 0 -150 -150 0 

Summa VA -2 904 -25 344 -22 440 0 

  - VA lös egendom 0 -250 -250 0 

Summa Renhållning -2 -3 000 -2 998 0 

- Renhållning lös egendom 0 -180 -180 0 

Summa Tfnså Säffle -3 522 -48 313 -44 791 0 

     

Specifikation av lösa inventarier (ingår ovan) -329 -3 709 -3 380 0 

- två båtmotorer Åmål (Fritidsenheten)  -108 
   

- lekplatser, Åmål (Fritidsenheten) -107    

- nytt bokningssystem -114    

     

Avvikelser specifikation 0 0 0 0 

     

 

 

Investeringsuppföljning (tkr) Åmål 
 
 Utfall Jan - 

Apr 

Budget - 

2020 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

     

Summa Gata -5 -2 452 -2 395 0 

Summa Park & Fritid 0 -584 -350 0 

Summa Städ 0 0 0 0 

Summa VA -4 706 -13 923 -4 409 0 

Summa Renhållning 0 -1 500 -1 100 0 

Summa Tfnså Åmål -4 711 -18 459 -8 254 0 

     

Avvikelser specifikation     

Entrégrind (flyttas till 2021) 0 -200 -200 +200 

Renovering mellanlager (flyttas till 2021) 0 -1 000 -1 000 +1 000 

Summa Renhållningen 0 -1 200 -1 200 +1 200 
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Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2020 

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2020 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och 

rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter april månad 2020 godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Måluppfyllelse 

Den gemensamma nämnden har sin verksamhet i två kommuner och arbetar 

därför i riktning till de båda kommunernas visioner: Säffle – leder hållbar 

utveckling, vi kan, vi vill, vi vågar och Åmål – Sveriges mest gästvänliga 

stad. Nämndmål är kopplade till kommunernas fullmäktigemål respektive 

strategiska utvecklingsområden.  

 

Inga enkätundersökningar har gjorts för årets fyra första månader. 

Senaste mätningen för NMI – nöjd medborgarindex gjordes under hösten 

2019. Enkätunderstudien Kritik på teknik gjordes under våren 2019 och är 

återkommande vart tredje år. Resultatet från undersökningen ”Årets 

friluftskommuner” presenteras i slutet av maj.  

I fjolårets mätningar har nöjdheten med verksamheten för VA (vatten och 

avlopp) presenterat stabila resultat med höga nöjdhetstal i både NMI och 

Kritik på teknik för båda kommunerna. Vad gäller upplevd gatustandard och 

standard för gång- och cykelvägar bedöms de ha en bibehållen trend för båda 

kommunerna.  I framförallt i Åmål bedöms beläggningssatsningen över 

fyraårsperioden ha en positiv påverkan.  

Nöjdhet med hämtning av hushållsavfall ligger högt i båda kommunerna där 

Åmål stack ut med hög nöjdhet i Kritik på teknik under fjolåret. 

Parker och lekplatser är uppskattade av kommuninvånarna där Åmål stack ut 

under fjolåret för nöjdhet med parker bland deltagande kommuner i ”Kritik 

på teknik”. 



Säffle kommun 
Datum 

2020-05-04 
Referens 

2020/105 
Sida 

2(3) 
 

 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med +950 tkr  

för de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 150 tkr avser Säffle  

och -200 tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar  

VA-verksamheten -500 tkr och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. När det 

gäller verksamheterna i Åmål prognostiserar VA ett underskott på -1 000 tkr 

och renhållningen +/- 0 tkr. Östby beräknas gå +/- 0 tkr  

Investeringsuppföljning 

Ombygg. Säffle arv slamhantering, 572 tkr 

Åtgärd planeras att inte färdigställas 2020, medel önskas omprioriteras till att 

täcka överskriden budget för uppgradering UV-ljus Säffle VV.  

Entrégrind, 200 tkr  

Projekt Entrégrind på Östby kommer inte utföras 2020, flyttas till 2021.  

Renovering mellanlager (vitvaror) L-stöd, asfalt, 1 000 tkr 

Projekt renovering av mellanlager på Östby kommer inte utföras 2020, 

flyttas till 2021. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning T1 för teknik- och fritidsnämnden 

Investeringsuppföljning efter april – teknik- och fritidsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2020 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och 

rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter april månad 2020 godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Marie Karlsson 

Förvaltningsekonom 

 

Thord Eriksson 

Förvaltningsekonom 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/166 

KS § 125 Yttrande på Revisionsrapport över 
årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från ekonomichefen och 
överlämnar detta som svar till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen anser att kommunens årsredovisning 2019 i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning för redovisningsperioden.  

Det ekonomiska resultatet för Åmåls kommun år 2019 är 1 miljon kronor (mnkr). 
Kostnaderna för den löpande driften överstiger de skatteintäkter och generella 
statsbidrag kommunen erhåller och tillsammans med de negativa 
budgetavvikelserna i verksamheten, bedömer revisionen detta vara oroande 
signaler inför kommande år. 

Kommunen uppnår för år 2019 fyra av de sex kommunövergripande finansiella 
målen och därmed är bedömningen att resultatet endast delvis är förenligt med de 
av kommunfullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning. 

När det gäller revisionens bedömning av kommunens verksamhetsmässiga mål 
saknar revisionen tydliga kriterier för när ett strategiskt mål anses uppfyllt. De 
anser även att ett flertal inriktningsmål därutöver bedöms vara svåra att mäta 
vilket gör det utmanande för revisionen att göra en övergripande avstämning av 
måluppfyllelsen. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 106  
- Tjänsteskrivelse/yttrande av ekonomichef den 11 maj 2020 
- Revisionsrapport över årsredovisningen 2019  

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 12
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Yttrande över revisionsrapport över 
årsredovisning 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från ekonomichefen och 
överlämnar detta som svar till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen anser att kommunens årsredovisning 2019 i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning för redovisningsperioden.  

Det ekonomiska resultatet för Åmåls kommun år 2019 är 1 mnkr. Kostnaderna för 
den löpande driften överstiger de skatteintäkter och generella statsbidrag 
kommunen erhåller och tillsammans med de negativa budgetavvikelserna i 
verksamheten, bedömer revisionen detta vara oroande signaler inför kommande 
år. 

Kommunen uppnår för år 2019 fyra av de sex kommunövergripande finansiella 
målen och därmed är bedömningen att resultatet endast delvis är förenligt med de 
av kommunfullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning. 

När det gäller revisionens bedömning av kommunens verksamhetsmässiga mål 
saknar revisionen tydliga kriterier för när ett strategiskt mål anses uppfyllt. De 
anser även att ett flertal inriktningsmål därutöver bedöms vara svåra att mäta 
vilket gör det utmanande för revisionen att göra en övergripande avstämning av 
måluppfyllelsen. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Vi har tagit del av revisorernas uppfattningar som framförs i revisionsrapporten 
över årsredovisningen 2019 och kommer att ha dessa i beaktande under vårt 
fortsatta arbete. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 11 maj 2020 
- Revisionsrapport över årsredovisningen 2019  
 

 

 

Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 

Anders Sandén 
Kommunchef  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2019/483 

KS § 134 Riktlinjer för markanvisning i Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för 
markanvisning i Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 5 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisning 
för Åmåls kommun. I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
(2014:889) och i plan- och bygglagen definieras markanvisning som en 
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande. 
 
Riktlinjerna innehåller grundläggande villkor för markanvisningar, principer för 
prissättning och ansvarsfördelning. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 108 
- Tjänsteskrivelse av tf plan- och fastighetschef den 15 maj 2020 
- Riktlinjer för markanvisning för Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 
Tf plan- och fastighetschef 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 13
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Riktlinjer för markanvisning i Åmåls kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för 
markanvisning i Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 5 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisning 
för Åmåls kommun. I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
(2014:889) och i plan- och bygglagen definieras markanvisning som en 
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande. 
 
Riktlinjerna innehåller grundläggande villkor för markanvisningar, principer för 
prissättning och ansvarsfördelning. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret ser det som betydelsefullt för Åmåls kommun att det 
finns riktlinjer som stöd för tjänstepersoners handläggning och som visar den 
politiska ambitionen för markanvisningar. Det ger en helhetssyn på processen 
vilket underlättar även för exploatörer som är intresserade av bebyggande i Åmåls 
kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta riktlinjerna innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Att Åmåls kommun har riktlinjer för markanvisning går i linje med det strategiska 
målet att Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning, och 
företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av tf plan- och fastighetschef den 15 maj 2020 
- Riktlinjer för markanvisning för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelseförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Björn Wennerström 2020-05-14 KS 2019/483 2 (2) 
 

 
 
 

 

 

Björn Wennerström 
Tf plan- och fastighetschef 
Kommunstyrelseförvaltningen  

 Jan-Erik Samuelsson 
Biträdande kommundirektör  
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Riktlinjer för
Markanvisning Åmål 
Beslutad av kommunfullmäktige
xx.xx 2020, § xxx. 



Dokumenttyp: Riktlinjer
Dokumentet gäller för: Åmåls kommun 
Diarienummer: KS 2019/483
Antagen: XXXXXXXXXX
Reviderad: Ej reviderad 
Giltighetstid: Tills vidare
Tidpunkt för aktualitetsprövning: 
En gång per mandatperiod

Riktlinjer för

Markanvisning Åmål 2020 

Innehåll

1. Var med och utveckla Åmål!
2. Markanvisning – så fungerar det
3. Bostäder
4. Verksamhetslokaler
5. Kostnader och markpris
6. Vem ansvarar för vad?

1. Utveckla Åmål

Staden Åmål har under årens lopp utsatts för oli-
ka utmaningar. Stadens roll som boplats, han-
delsplats, lärostad och offentligt administrativt 
säte prövas ständigt av yttre och inre omständig-
heter. Staden har dock en stor utvecklingspoten-
tial med sitt fantastiska läge och hamn vid Vä-
nern, med den viktiga knutpunkten vid järnvägen 
och det strategiska läget vid E45 mellan 
Göteborg och Karlstad.

Åmål är nu inne i en period då utveckling och 
tillväxt är högt prioriterat. Kommunen investe-
rar stort i planering och infrastruktur för att möj-
liggöra inflyttning och etablering för såväl fler 
människor som fler företag.

För att vi ska kunna ge goda förutsättningar till 
en mer effektiv exploateringsprocess som leder 
till både ökat byggande och lägre kostnader, 
strävar vi efter att inneha en balanserad markre-
serv och kontinuerligt utveckla våra rutiner för att 
stärka och utveckla samarbetet med byggherrar.

Med detta dokument, ”Riktlinjer för Markanvis-
ning Åmål”, vill vi ge tydlig information om de 
rutiner och fördelningsgrunder kommunen 
tillämpar vid anvisning av mark.

Först finns ett stycke om hur markanvisningen i 
Åmåls kommun fungerar generellt. Därefter be-
skrivs processen specifikt för bostäder respekti-
ve verksamhetslokaler.

Till sist finns information om kostnader och mark-
pris samt om ansvarsfördelningen gällande mar-
kanvisning inom kommunen.

Vi ser fram emot kontakter angående markan-
visning för bostäder och verksamhetslokaler från 
byggherrar med olika inriktningar och idéer.

Varmt välkomna till att utveckla Åmål!



2. Markanvisning
Så fungerar det generellt.

Med en markanvisning avses, enligt 1§ i Lagen 
om riktlinjer för kommunala markanvisningar: 

” En överenskommelse mellan en kommun och en bygg-
herre som ger byggherren ensamrätt att under en begrän-
sad tid och under givna villkor förhandla med kommunen 
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för 
byggande. ”

Enligt lagstiftning som gäller från 1 jan 2015, ska 
kommunerna anta riktlinjer för markanvisningar 
och riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna 
ska vara vägledande och är alltså inte bindan-
de varken för kommunen själv eller byggherrar 
och exploatörer men ska ge en tydlig bild av hur 
ett avtal för exploatering skall tas fram i syfte att 
principen om insyn och likabehandling uppfylls.

Riktlinjer för markanvisningar ska innehålla kom-
munens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för byggande, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor 
för markanvisningar samt principer för markpris-
sättning. 

Markreservation
En markreservation på mark som inte är de-
taljplanelagd ges för att byggherren i lugn och 
ro ska få möjlighet att utreda förutsättningarna 
för byggnationen närmare. Under tiden görs de-
taljplaneläggning av marken. Denna markreser-
vation kan därför sträcka sig så långt som över 18 
månaders tid. Markreservationen formaliseras 
genom tecknande av ett markreservationsavtal 
som är relativt kortfattat och generellt. Beslut om 
markreservation ska fattas av Kommunstyrel-
sens arbetsutskott.

Ett beslut om markreservation är inte förenat 
med någon avgift eller kostnad för exploatören 
eller byggherren som dock i kommande skede, 
ansvarar ekonomiskt för planläggning, markför-
värv och exploateringskostnader.

En markreservation på mark som redan är de-
taljplanelagd ges under maximalt tre månader.
Då ska byggherren ha möjlighet att undersöka 
till exempel marknadsförutsättningarna för pro-
jektet.

Markanvisningsavtal
Ett markanvisningsavtal är fastare i sin form än 
en markreservation. Av markanvisningsavtalet 
framgår alla kända förutsättningar för projektets 
genomförande och villkoren för försäljning eller-
upplåtelse. Markanvisningsavtalet har i väsentli-
ga delar samma innehåll som ett köpekontrakt. 
Förutsättningarna för pro-jektet är relativt klara 
när det gäller innehåll och storlek samt teknik 
och ekonomi. Beslut om mar-kanvisningsavtal 
fattas av kommunstyrelsen. I samband med 
tecknande av ett markanvisnings-avtal tas en 
handpenning ut motsvarande 5% av uppskattat 
pris på det planerade markköpet som sedan 
räknas av vid köpets genomförande.

Villkor
1. En markanvisning är tidsbegränsad till 24 
månader. Möjlighet till förlängning finns.

2. För att en förlängning av markanvisning ska 
vara aktuell måste byggherren ha drivit projektet 
aktivt. En förlängning av en markanvisning be-
slutas av samma instans som undertecknat mar-
kanvisningen. Vid överklagande av detaljplan 
eller bygglov förlängs markanvisningen med 
motsvarande tid.

3. En markanvisning kan återtas i förtid om det 
är uppenbart att byggherren inte avser eller för-
mår att genomföra projektet i den takt eller på 
det sätt som avsågs vid markanvisningen eller 
om kommunen och byggherren inte kan komma 
överens om priset. Återtagen markanvisning ger 
inte byggherren rätt till ersättning.

4. När ett projekt avbryts innan det fullföljts, är 
grundprincipen att byggherren inte har rätt till er-
sättning av nedlagda kostnader eller rätt till en ny 
markanvisning som kompensation. Erlagd mar-
kanvisningsavgift/handpenning kan återbetalas 
om projektet avbryts till följd av myndighetsbe-
slut.

5. Markanvisning får inte överlåtas utan kommu-
nens medgivande. Detta gäller även överlåtelse 
till närstående företag.



3. Bostäder

Allmänt
Vid val av byggherre verkar Åmåls kommun för 
att det ska finnas goda konkurrensförhållanden 
på marknaden. Vid urvalet beaktas tidigare ge-
nomförda projekt samt nytänkande och enga-
gemang för att skapa bra boende och stadsmil-
jöer inklusive sociala åtaganden. En långsiktig 
kvalitets och miljöstrategi hos byggherren är en 
förutsättning för att kraven på sunda och goda 
bostäder och lokaler ska uppnås. Vid valet av 
byggherre tas även hänsyn till ekonomisk stabi-
litet.

Mark för bostadsbyggnation som kommunen 
äger kan fördelas enligt tre olika metoder (A,B,C) 
beroende på tomtens läge, storlek och tänkt an-
vändningsområde. Nedan beskrivs de grundprin-
ciper som styr vilken metod för tilldelning som 
används. Principerna gäller för samtliga typer av 
bostadsbebyggelse såsom flerfamiljshus, rad-
hus, parhus eller gruppbebyggda enfamiljshus. 
Undantaget är villatomter avsedda för privatper-
soner som fördelas genom särskilda bestämmel-
ser via den kommunala tomtkön.

A/ Direktanvisning
Direktanvisning kan ges då det inte finns något 
behov av jämförelseförfarande. Det kan t ex vara 
då en byggherre själv funnit ett lämpligt område 
för bostäder på kommunens mark och skissat på 
möjligheterna att bebygga och kommunen bedö-
mer att förslaget är bra. Direktanvisning kan även 
användas när kommunen önskar en viss profil i 
ett område, t ex inom socialt åtagande eller håll-
bart byggande och en specifik byggherre vill åta 
sig detta. Direktanvisning kan också tillämpas på 
återlämnade anvisningar, om kommunen bedö-
mer att en ny sökande byggherre kan uppfylla 
likvärdigt eller bättre förslag än tidigare sökan-
den. Villkoren för markanvisning och kraven på 
byggherren ska alltid gälla.

Generellt bör förslag från byggherrar överens-
stämma med kommunens långsiktiga mål och 
med översiktsplanen. De ska även vara anpas-
sade till platsens förutsättningar och ringa in 
eventuella tekniska svårigheter samt bedömas 
vara ekonomiskt hållbara – både ur kommunens 
och ur byggherrens perspektiv.

B/ Intresseförfrågan, jämförelse
För bostadsprojekt där flera aktörer kan förvän-
tas vara intresserade tillämpas tilldelningen av 
markanvisning genom intresseförfrågan. Initia-
tivet till intresseförfrågan kommer från kommu-
nen själv utifrån att projektet står på tur i utbygg-
nadsordningen. I samband med att byggherrar 
anmäler intresse att delta i projektet ska en enk-
lare redovisning av planerad byggnation göras. 
Kommunen för därefter en dialog med de som är 
intresserade av att genomföra projektet. Försla-
gens utformning stäms av mot givna planförut-
sättningar och andra förutsättningar för den spe-
cifika platsen. Vilka kriterier för val av byggherre 
som gäller för det aktuella projektet framgår av 
respektive intresseförfrågan.

C/ Tävling
På vissa attraktiva tomter är utformningen av bo-
städer särskilt viktig för stadens vidareutveckling. 
Då kan fördelning av marken ske genom mark-
anvisningstävling. Vid en markanvisningstävling 
krävs en omfattande redovisning av arkitektur 
och innehåll.  Valet av byggherre sker genom en 
sammanvägning av dessa faktorer. Förslagens 
utformning ställs mot givna planförutsättning-
ar samt andra förutsättningar för den specifika 
platsen. Efter genomförd markanvisningstävling 
utarbetar kommunen detaljplan i samråd med 
byggherren.Av tävlingsförutsättningarna framgår 
också vilka kriterier som ligger till grund för val av 
byggherre för det aktuella projektet.

Vad behöver en ansökan innehålla?
Byggherren ska för en markreservation presen-
tera projektet i tillräcklig omfattning för att det 
ska vara möjligt att bedöma projektets lämplig-
het och om de ställda kraven uppfylls. Exempel 
på underlag är enkla skisser, referensbilder, be-
skrivning av volym och inriktning. Vid redan de-
taljplanelagda ytor kan det vara tillräckligt med 
en uppgift om att vad byggherren avser att byg-
ga enligt plan.

I samband med ett markanvisningsavtal krävs 
mer omfattande underlag från exploatören: prin-
cipskisser avseende byggnadsvolymer och ut-
formning, höjdsatt situationsplan, beskrivning av 
bostadstyper och upplåtelseform samt en redo-
görelse för olika tekniska frågor som är av vikt för 
det aktuella projektet.



4. Verksamhetslokaler

Åmåls kommun har mark för industri och övriga 
verksamheter som önskar etablera sig i kommu-
nen. Marken ska erbjudas verksamheter som pl-
anmässigt passar ett visst område. Normalt sker 
därför tilldelningen genom direktanvisning.

Byggherrar som är intresserade av mark för 
verksamhetslokaler kontaktar kommunens nä-
ringslivsenhet som samverkar med samhälls- 
byggnadsenheten i dessa frågor.

För verksamhetstomter tecknas vanligtvis ett 
markreservationsavtal med byggherren.

Reservationen  gäller upp till 6 månader. Efter 
reservationstiden tecknas i normalfallet ett 
köpekontrakt. Köpet är villkorat med 
inlämnande av bygglov och byggstart. Tider kan 
förlängas när förutsättningarna för projektet så 
kräver. I de fall det krävs en detaljplaneändring 
eller en ny detaljplan för byggnationen förlängs 
processen i de inledande stegen.

Vad behöver en ansökan innehålla?

Inför att ett markreservationsavtal tecknas bör 
byggherren presentera sitt tilltänkta projekt i till-
räcklig omfattning för att kommunen ska kunna 
bedöma om projektet i sig är lämpligt och om 
byggherren uppfyller de ställda kraven. Det un-
derlag som bör delges kommunen är enkla skis-
ser, referensbilder, beskrivning av volym och in-
riktning.

5. Kostnader och markpris

Så här fördelas kostnader för exploatering

Grundprincipen är att byggherren står för alla 
kostnader som är en förutsättning för byggna-
tionen och som uppstår till följd av den. Dessa 
kostnader betalar byggherren antingen direkt el-
ler indirekt via markpriset.

Plankostnad
För att kommunen ska få täckning för sina kost-
nader i samband med planarbetet tas en kost-
nad ut av byggherren enligt självkostnadsprinci-
pen. Denna kostnad ligger antingen i markpriset 
för redan detaljplanelagd mark, eller så tas den 
ut direkt av byggherren via separat tecknat plan-
kostnadsavtal. Vilket alternativ som gäller i det 
aktuella fallet framgår av markanvisningsavtalet.

Projektering och byggnation av allmänna gator 
och platser
Dessa arbeten utförs vanligen av kommunen 
och kostnaden tas ut av byggherren via 
markpriset.

Byggklar tomt
Nödvändiga åtgärder för att få en tomt byggklar, 
som till exempel flytt av befintlig infrastruktur och 
sanering av mark, ombesörjs av kommunen. 
Kostnaderna för detta tas ut av byggherren via 
markpriset eller genom separat 
överenskommelse.

Övriga avgifter
Kostnad för anslutning till övrig försörjning som 
vatten och avlopp, el, fiber, fjärrvärme etc. tas ut 
av byggherren via ordinarie taxa.

Kostnad för markreservation
Det kostar ingenting att få en markreservation av 
Åmåls kommun.

Kostnad för markanvisningsavtal
I samband med tecknande av markanvisnings-
avtal tas en handpenning på köpeskillingen ut. 
Denna räknas sedan av vid själva markköpet. 
Storleken på handpenningen beräknas som fem 
procent av uppskattad markaffär. Erlagd mark-
anvisningsavgift/handpenning kan återbetalas 
om projektet avbryts till följd av myndighetsbe-
slut.



Markpris
När mark prissätts ska marknadsvärdesprincipen 
tillämpas och kommunen följer prisutvecklingen 
på fastighetsmarknaden. Olika priser kan därför 
gälla för olika delar av kommunen. Det kan även 
finnas olika kvaliteter inom området som påver-
kar prisbilden inklusive byggrättens specifika 
förutsättningar samt kommunens kostnader för 
att få tomten byggklar. 

Markpriset fastställs av kommunfullmäktige.

6. Vem ansvarar för vad?

Inom Åmåls kommun ansvarar kommunstyrel-
seförvaltningen och samhällsbyggnadsenheten 
för att samordna och leda samhällsbyggandet 
i kommunen. 

Samhällsbyggnadsenheten 
ansvarar för kommunens markinnehav samt 
handläggning av bygglov, översikts- och 
detaljplanering. Antagandebeslut fattas i 
kommunfullmäktige. 

Beslut om markreservation och markanvisning 
fattas kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsenheten bereder bygglov 
för beslut i bygg- och miljönämnden. En 
beviljad markanvisning kan därmed inte 
likställas med löfte om att få ett bygglov beviljat.

Samhällsbyggnadsenheten  representerar 
också kommunen som fastighetsägare, initierar 
fastig-hetsbildning samt köper och säljer 
fastigheter. Enheten ansvarar under 
kommunstyrelsen för kommunens 
exploateringsverksamhet, det vill säga 
planering och genomförande av nya projekt 
för bland annat bostäder och 
verksamheter. Det är till samhällsbyggnads-
enheten du vänder dig med en förfrågan om 
markanvisning.

Näringslivs- och kommunikationsenheten 
Byggherrar som är intresserade av mark för 
verksamhetslokaler kontaktar kommunens nä-
ringslivs- och kommunikationsenhet. Enheten 
samverkar med samhällsbyggnadsenheten då 
det gäller att tillgodose behoven av mark för 
verksamhetslokaler.
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2020/43 

VAN § 78 Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 1, 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2020, och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte har verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott, ska socialtjänsten rapportera 
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.  

För första kvartalet 2020 rapporterades 7 beslut, 5 gällande SoL äldreomsorg 
och 2 inom LSS. Ett av ärendena inom Sol ÄO är nu verkställt. Två personer har 
återtagit sin ansökan. De övriga två personerna har tackat nej till erbjudanden. 
Båda LLS-ärendena är verkställda. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2020 från tillförordnad förvaltningschef Kenneth 
Bramberg 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
__________ 
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Redovisning av ej verkställda beslut 2020, kvartal 1 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för kvartal 1 2020 och överlämnar den till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera detta kvartalsvis till 
IVO. 
Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 
 
För första kvartalet 2020 rapporterades 7 beslut, 5 gällande SoL äldreomsorg och 2 
beslut inom LSS. 
 

Beskrivning av ärendet  
Följande beslut har rapporterats till IVO för kvartal 1 2020: 

Lagrum 
Typ av 
beslut 

Beslutsdatum
Rapportdatum 
- fördröjning 

Orsak/Kommentar 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-03-19 
2020-04-20 

398 dagar 

Den enskilde har tackat nej till två erbjudande om 
särskilt boende den 9 juli 2019 och den 27 augusti 
2019. Den enskilde har specifika önskemål och har 
velat avvakta. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-05-03 
2020-04-20 

353 dagar 

Brukaren har specifika önskemål om boende och 
våningsplan. Den 9 januari 2020 gavs erbjudande 
som stämde överens med önskemål, vilket brukaren 
tackade nej till den 16 januari 2020. Har nya 
specifika önskemål. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-11-19 
2020-04-20 

153 dagar 

Den enskilde har tackat nej till erbjudande om 
särskilt boende den 27 februari 2020. Den enskilde 
har önskemål om visst särskilt boende. Önskar inte 
flytta än.  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-12-16 
2020-04-20 

126 dagar 

Den enskilde erbjöds särskilt boende den 17 februari 
2020, men tackade nej den 20 februari 2020. Efter 
hembesök med biståndsbedömare erbjöds samma 
lägenhet igen, men den enskilde tackade åter nej. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-12-20 
2020-04-20 

122 dagar 

Den enskilde har fått erbjudande om särskilt boende 
den 9 april 2020 och har tackat ja. Datum för 
inflyttning och därmed verkställighet är inte klart än. 

SoL LSS Kontakt-
person 

2018-12-31 
2020-04-30 

486 dagar 

Avbrott i verkställighet. Kontaktperson är utsedd 
men verkställighet dröjer i och med besöksförbud 
inrättat på grund av covid-19. 

SoL LSS Kontakt-
person 

2019-12-04 
2020-04-30 

148 dagar 

Resursbrist. Saknar lämplig personal/uppdragstagare. 

Måluppfyllelse 
Rapporteringen uppfyller lagkrav om rapporteringsskyldighet enligt 28 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och 16 
kapitlet 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2020 från tillförordnad förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 
 

Kenneth Bramberg 
Tillförordnad förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 
 
  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 



Medborgarförslag

Eluttag i Tösse hamn. En hamn med 82 st båtplatser behöver fler än de fyra (4) eluttag som
idag finns. Fler uttag främst lägre ut på piren för möjlighet till laddning av batterier, mindre
reparationsarbeten. Ur ett rättviseperspektiv och motsvarande den servicenivå övriga
hamnar i Åmål, A-hamn, B-hamn, Näsviken redan har idag, vore det klädsamt att även
denna, på samma sätt finansierade hamn har snarlika möjligheter.
Dessutom blir det en uppenbar säkerhetsrisk då långa förlängningskablar används för att nå
båtarna, 20-40 m.

Vatten. Alltfler båtsemestrande familjer stannar till i Tösse hamn och söker dricksvatten.
Det finns idag inga möjligheter att få. Med ny utbyggnad av VA i området finns nu möjlighet
att realisera detta, men det bör ske snarast, förslagsvis när entreprenörerna nu redan är i
området med maskinparken, bör bli billigare och inga framkörningskostnader.
Avlämningspunkt är utförd men inte där behovet av vatten finns, grävning och
slangförläggning och tappkran behöver anläggas.

Sopor. Idag finns det sju (7) st soptunnor i Tösse hamn, varav sex (6) st är låsta. En (1) den
minsta är till för båtägare och övriga. Sommartid alltid överfull och sopor intill på mark.
De låsta tunnorna, med max storlek, står dessutom på rad och blockerar ständigt ca 2
parkeringsplatser. Förslag: iordningsställ mindre trädäck intill sjösättningsramp där dessa
kan stå, tar då inga parkeringsplatser i anspråk. Byr ut den lilla tunnan till en lika stor som
övriga. Orsak att sex st är låsta är att de är till för ö-sopor hämtade av Tösse IF:s personal
från öar i TB:s skärgård. Tunnorna töms ej vintertid, tidig vår eller sen höst, endast under
sommaren, men de står kvar hela året. Förslag: ta bort dessa under icke aktiv ö-sopors
tömningssäsong. Möjliggör då smidigare trafik på området, främst Trollingbåtars
sjösättning mm.

Färdigsställande av hamnens båtplatser. Tösse hamn är inte färdigställd vad gäller utbyte av
platser. Har pågått i över 10 års tid, lite då och då, kommun, Västkuststiftelsen, m.fl har
varit inblandade. Idag är det olika utseende på platser, mycket gamla trästolpar på de mest
utsatta platserna. En plan för slutförandet vore bra. Känslan av att det aldrig blir färdigt
fortgår.

Åmåls kommun har via sin detaljplan för Södergården och Tössebäcken klart aviserat att
man vill ha fler året runt boende för bl.a. ökade skatteintäkter. Expansion av området med
kommunalt VA pågår. Själva hamnen där de förhoppningsvis fler året runt boende vill kunna
utnyttja, dessutom båtturister, behöver då ha minst lika lägsta standard som Åmåls övriga
hamnar.

Med vänlig hälsning. 

Namn: Staffan Sindsjö

Adress: Tössebäcksvägen 31, 662 98 Tösse

Sida 1 av 2  
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Bilaga:
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Interpellation till: Michael Karlsson(S)

En regelverksfråga/ hur fungerar Åmåls Kommuns policy i fråga om följande, intressanta
fråga:
Låt oss uttrycka följande hypotes:

En person, anställd i Åmåls Kommun, som avsiktligt/oavsiktligt tillskansar sig otillbörlig
ekonomisk vinning, dvs erhåller ersättning på felaktiga grunder, således
lurar/missar/glömmer informera sin arbetsgivare, i detta fall Åmåls Kommun, och efter
ertappande, avskedas från sin tjänst - kan/bör/skall den personen återanställas inom Åmåls
Kommun, även om personen ifråga "erbjuder sig" att betala tillbaka den summa som
erhållits på ett felaktigt sätt,, för att fortsatt, utan ytterligare reprimander, anställas på annan,
mer kvalificerad tjänst inom kommunen, oavsett kvalifikationer/historik för kommande
tjänst?

Namn: Peter Stenberg

Partibeteckning: Liberalerna

Bilaga:
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Interpellation till: Michael Karlsson(S)

Interpellation:
Utlovad redovisning av flera års oredovisade resor, vänorts - och studiebesök från Åmåls
Kommuns tjänstemän och politiker.

Den 21 maj 2019, så lämnade jag in en interpellation om att inför fullmäktige, få redovisat
den USA resa som kommunens representanter gjort, och lovades av KSO då att detta skulle
ske, vilket ännu till dags dato inte skett.

Påminner om ett stort antal resor, (Skottland, USA, Kina, Gadebusch, m fl) har under åren
företagits utan någon som helst redovisning/info om syfte, ev resultat, kostnadsbärare,
deltagare, eller ev agendor för dessa resor och möten, eller på vilket sätt dessa gynnat
Åmåls invånare eller kommun som helhet.
Ingen deltagare från dessa resor, vare sig tjänsteman/politiker, har gjort någon
dragning/redovisning inför respektive berörd nämnd eller inför den beslutande
fullmäktigegruppen. 

Nu begär jag att KSO uppfyller sina löften om en total skriftlig redovisning/dokumentation
av alla resor i form av datum, syfte, deltagare, kostnader och utfall för Åmåls Kommun.

Namn: Peter Stenberg

Partibeteckning: Liberalerna

Bilaga:

Sida 1 av 1  

ADRESS

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

TELEFON / FAX

0532 17000 / 0532 12879
E-POST OCH WEBB

kommun@amal.se
www.amal.se
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Fråga till: Michael Karlsson(S)

Hur har Åmåls Kommun kunnat haft en "Näringslivsutvecklingsenhet" under så många år
utan någon form av krav på redovisning av nedlagt arbete i form av protokolls - eller
minnesanteckningar från möten med Näringslivet i Åmål?

Namn: Peter Stenberg

Partibeteckning: Liberalerna

Bilaga:

Sida 1 av 1  

ADRESS

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

TELEFON / FAX

0532 17000 / 0532 12879
E-POST OCH WEBB

kommun@amal.se
www.amal.se
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http://www.amal.se
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Revidering av lokala ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att besluta:  

 Att anta de lokala ordningsföreskrifterna med den förändring som föreslås 
rörande högtalarutsändning, i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Utöver vad som regleras direkt i ordningslagen (1993:1617) får varje kommun 
anta egna lokala ordningsföreskrifter. Dessa ordningsföreskrifter får inte inkräkta 
på andra lagar/författningar eller lägga ”onödigt tvång på allmänheten”.  

Åmåls kommun antog reviderade lokala ordningsföreskrifter i september 2019. I 
flera delar var ordningsföreskrifterna i behov av uppdatering och modernisering 
men en av de primära anledningarna till att föreskrifterna togs upp för revidering 
var att skarpare skrivningar kring störande högtalarutsändningar var påkallade.  

För boende i centrala Åmål har musikspelande motorister under flera år varit en 
olägenhet som måste betraktas som oacceptabel, även med tanke på att de boende 
valt att bosätta sig mitt i en stad där man bör förvänta sig ett visst mått av 
distraherande inslag i ljudbilden.  

De nya skrivningarna hade tagits fram efter en gedigen remissrunda där bland 
annat polisen varit med. Det har dock visat sig att även de skarpare skrivningarna 
kring högtalarutsändning är otillräckliga. Företrädare för polismyndigheten på 
lokal nivå har därför nu efterfrågat förtydliganden. De önskade förändringarna 
berör texten under rubriken ”Högtalarutsändning” på sidan 3 i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Det första stycket kan behållas orört medan det andra 
stycket ersätts med följande formuleringar:  

Generellt i Åmåls kommuns geografiska område gäller att utsändning 
genom högtalaranläggning av tal/eller musik med så hög/volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i 
bostadsområden får inte ske någonstans utan polismyndighetens tillstånd. 

Ljudnivåerna i Åmåls centrum enligt bilaga 6, ska följa 
Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 
2014:15).  

Maximalt ljud: 110 dB (Högsta uppmätta ljudnivån) 

Ekvivalent ljud: 90 dB (Uppmätt ljudnivå under en viss tidperiod.)  

I detta område har förare av fordon ansvar för fordonets utsändning av 
ljud viket innebär att om ljudnivåerna överskrider de allmänna råden 
räknas det som störande av de boende i området samt störande av den 

Kommunstyrelsen 
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allmänna ordningen på offentlig plats. I detta område får ljudnivåer över 
de allmänna råden inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
Fordonsförare som bryter mot detta riskerar penningböter i enlighet med 
de lokala föreskrifterna §24.  

Ansvaret att dessa allmänna råd efterlevs är gemensam för alla som vistas i 
Åmåls kommuns geografiska område.   

Med denna förändring uppfattar polismyndighetens lokala representanter att de 
har rätt förutsättningar för att beivra den störande verksamhet som inkräktat på 
enskildas hemfrid och näringsidkares möjligheter att bedriva affärer i centrala 
Åmål. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Det är kommunledningskontorets uppfattning att det förvisso är olämpligt att 
ändra i förordningar och regelverk med allt för hög frekvens. Detta riskerar att 
undergräva förtroendet för regelverket och skapa förvirring och oro bland 
invånarna. I en del fall är det dock viktigt att – trots nämnda risk – vara flexibel 
och pragmatisk för att se till kommuninvånarens och samhällets bästa. Detta är, 
enligt kommunledningskontorets uppfattning, ett sådant fall. Kontoret tillstyrker 
därför polismyndighetens önskan om förnyad skrivning i de lokala 
ordningsföreskrifterna rörande högtalarutsändning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.  

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen 12 juni 2020 
- Lokala ordningsföreskrifter, antagna av Åmåls kommunfullmäktige 24 
september 2019 
- Bilaga 6, föreslagen att läggas till lokala ordningsföreskrifter, ”Ljudnivåer i 
centrumområdet” 
 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
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Åmåls kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).  
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617).  
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Åmåls kommun skall upprätthållas.  
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel.  
 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 
kommunala camping- och badplatser, anläggningar för utomhusidrott, lek och friluftsliv, 
parker och begravningsplatser.  
 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 § och 
12 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
 

Lastning av varor m.m.  

 

5 § Vid lastning, transport, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.  
 

Schaktning, grävning m.m.   

 

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  
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Störande buller 

 

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.  
 

Containrar 
 

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer.  
 

Markiser, flaggor och skyltar 

 

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 

Affischering 

 

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande på offentlig plats.  
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.   
 

Högtalarutsändning 

 

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.  
 
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske 
någonstans i kommunen utan polismyndighetens tillstånd.  
 

Insamling av pengar 

 

12 § Insamling av pengar i bössor eller liknande är tillåtet om det sker på ett sådant sätt att 
det inte hindrar tillgängligheten till enskilda näringsidkares- eller offentliga lokaler. 
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Förtäring av alkohol 

 

13 § Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras inom följande 
områden: Centrala Åmål begränsat av följande gator: Lunnegatan, Kyrkogatan, Hjeltegatan, 
Nybrogatan och Bergslagsgatan, begränsningsgatorna inkluderade i området, samt offentlig 
plats omgivande närheten vid gamla kyrkan, parkyta norr om Åmålsåns utlopp och 
parkeringsyta på Bergslagsgatans södra del, se bilaga 1. Gäller ej vid servering med tillstånd 
av polismyndighet.  
 

Camping 

 

14 § Camping får inte ske på följande platser: offentliga allmänna parkeringsplatser, parker 
och kommunala badplatser.  
 
Inom de kommunala campingplatserna gäller för respektive plats antagna allmänna 
ordningsregler och camping får äga rum endast på de platser och de tider av året som 
fastställts.  
 

Badförbud 

 

15 § Bad är förbjudet inom områdena för handelshamnen och småbåtshamnarna (se bilaga 
2).  
 

Hundar 

 

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshundar till funktionshindrade personer i tjänst 
eller för polishundar i tjänst, hundar för eftersök av skadat vilt samt räddningshundar i 
tjänst.  
 
17 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: begravningsplatser, område med 
pågående torghandel, kommunala campingplatser, anläggningar för utomhusidrott, 
motionsspår inom anläggningar för friluftsliv samt parker.  
 
Koppeltvång skall gälla i centrala Åmål mellan järnvägarna, inklusive området som benämns 
Sjukhusparken (se bilaga 3).  
 
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden.  
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ID-märkning.  
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Hundar får endast vistas på kommunala lekplatser och badplatser om de hålls strikt 
kopplade på ett sådant sätt att de inte kan besvära eller störa andra gäster. Det är inte 
tillåtet för hundar att bada på kommunala badplatser.   
 
18 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: offentlig plats 
enligt 1 kap. 2 § OL och därmed jämställda områden enligt 3 §. 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.  

 

19 § Luftvapen, fjädervapen, slangbellor, paintballvapen, vapenattrapper och liknande får 
inte användas på följande platser: offentlig plats enligt 1 kap. 2 § OL och därmed jämställda 
områden enligt 3 §.  
 

Pyroteknik 

 

20 § Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor som 
exempelvis raketer, smällare och liknande inom Åmåls kommun, vid alla tidpunkter utom 
mellan klockan 17:00 till därpå följande dag klockan 01:00 under helgaftnarna påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton.  
 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd på 150 meter från 
plantaget, äldreboenden, särskilda boenden/gruppboenden, primärvårdscentral och skolor. 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd på 200 meter från 
Åmåls djurpark samt Åmåls ridklubbs lokaler på Finserud.  
 
I bilagorna till de lokala ordningsföreskrifterna finns kartbilder som illustrerar vilka områden 
som omfattas av förbudet (se bilaga 4). 
 

Ridning, cykling och löpning 

 

21 § Cykling får inte ske i motionsspåren i Rösskogen samt på Örnäs.  
 
Cykling är tillåten på motionsspåren i Hanebol, Tösse och Fengerfors. För den som framför 
cykel i dessa motionsspår gäller dock ansvar att vidta synnerlig försiktighet gentemot alla 
andra som vistas på platsen, såväl människor som djur.  
 
Det är cyklistens ansvar att säkerställa att fotgängare och andra inte utsätts för fara eller 
obehag till följd av fordonets framfart samt att motionsspåren inte utsätts för onödig skada 
eller slitage. 
 
Ridning i motionsspår är inte tillåtet annat än på de sträckor som är tydligt markerade med 
skyltning om att ridning är godkänd. 
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Löpning eller promenad är förbjudet i följande motionsspår när det är preparerat för 
skidåkning, klassiskt och fri-stil: Hanebol, Rösskogen, Tösse och Fengerfors.  
 

Avgift för att använda offentlig plats 

 

22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.  
 

Dispens 

 

§23 Efter prövning av särskilda skäl har kommunen rätt att meddela tillfälligt avsteg från 
dessa föreskrifter. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

 

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 15 §, 17-20 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.  
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Bilagor  
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          Bilaga 5 
 
 
Strandbad som är upplåtna för allmänheten, idrotts- och friluftsanläggningar samt av 
kommunen iordningställda och utmärkta motionsspår jämställes med offentlig plats enligt 3 
§. 
 
Badplatser:    Idrottsplatser: 
Knarrbybadet i Fengersfors  Örnäsvallen 
Strandbadet i Edsleskog   Rösvallen 
Furusjön i Ånimskog   Mossängen 
Sandvarpet i Tösse   Hanebols sportfält 
Örnäsbadet     Örnäs sportfält 
Gamla Kyrkviken   Tössevallen 
Vänersvik    Fengershof  
Forsbackabadet   Lilla Bräcke IP  
 
Motionsspår:   Båthamnar: 
Hanebol    Tösse 
Örnässkogen    Kilsviken 
Tösse    Fröskog 
Fengersfors    A-hamnen 
    B-hamnen 
    Näsviken 
 
Förteckningen omfattar inte anläggningar som återfinns inom område vilket i detaljplanen 
redovisas som allmän mark eller hamnområde och som enligt ordningslagen därmed är 
definierad som offentlig plats.     
 
 



700 meter 

1000 meter 

Bilaga 6 ”Ljudnivåer i 
centrumområdet” 

Området är enligt 
rödmarkerat område. 
 
Begränsas av  
Måkebergsvägen och 
Hamnplan i Norr. 
 
Området följer järnvägen 
och  Bergslagsgatan i väster. 
 
I norr begränsas området av 
Årjängsgatan och Gamla 
Örnäsgatan. 
 
Begränsningen  i öster är 
Vänerns strand. 



 

 

Åmåls kommun  
Tjänsteskrivelse  

Kommunledningskontorer Datum Diarienummer Sida 

Anders Sandén 2020-06-15 KS 2020/255 1 (3) 
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

Kungsgatan 26 
  

    anders.sanden@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se 

 

 

Utökning av investeringsbudget 2020 för 
teknik- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

- öka investeringsramen till teknik- och fritidsnämnden med 200 tkr för 2020 för 

att skyndsamt   möjliggöra för ytterligare bostadsexploatering på Västra Åsen, 

- öka investeringsramen till teknik- och fritidsnämnden med 400 tkr för 2020 för 

att skyndsamt reinvestera i Ödmansgatan i Åmål,  

- samt uppdra till kommunstyrelsen och dess budgetutskott att ta hänsyn till den 

nya investeringsbudgetnivån i arbetet med att ta fram budgetförslag för 2021. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Privatpersoner och byggföretag har inkommit med förfrågan om att få köpa mark 

inom Västra Åsen, Åmål. För att kunna sälja tomterna, som uppgår till 40-50 

stycken, behöver investeringar i kommunaltekniska anläggningar, så som gator, 

gång- och cykelvägar, belysning och vatten och avlopp genomföras.  

Karta, se bilaga 1. 

För att kunna komma igång med bostadsbyggandet så snabbt som möjligt föreslås 

en extra investering i kommunaltekniska anläggningar enligt följande: 

Investering tkr 2020 2021 2020-2021 

VA-anläggningar 50  2 500  2 550 

Gata, GC-väg, el 

m.m 

150 3 600 3 750 

Totalt 200 6 100 6 300 

 

Det föreslås att etapperna 1-3 byggs (karta, se bilaga 2) sammanhängande utan 

avbrott. Kommunstyrelsen och dess budgetutskott ska ta hänsyn till den nya 

investeringsbudgetnivån i arbetet med att ta fram budgetförslag för 2021, liksom 

för tillkommande driftskostnader. 

Kommunstyrelsen 

aaidator
Textruta
Ärende 30
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Beläggningen på Ödmansgatan i Åmål är undermålig och behöver åtgärdas 

genom en reinvestering. Investeringskostnaden på sträckan, som framgår på 

kartan i bilaga 3, beräknas till 400 tkr. Det föreslås att teknik- och fritidsnämnden 

investeringsbudget ökas med motsvarande belopp 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade i februari 1981 beslut om stadsplanen Västra Åsen, 

en ny stadsdel väster om dåvarande riksväg 45. Stadsplanen medger 200-230 

bostäder. 

Området har succesivt byggts ut. Nu senast i kvarteren Baggen och Gåsen med 18 

lägenheter som upplåts med hyresrätt.  

Nu finns det tomter kvar endast i den norra delen av stadsplanen – kvarteren 

Kalkonen, Kycklingen, Tuppen, Hönan och Gåsen. Se karta, bilaga 2. Detta är 

dessutom, men något undantag, de enda kvarvarande tomterna för självbyggeri i 

Åmål stad. 

En bostadsexploatör önskar bygga 30-35 lägenheter i kvarteren Kalkonen och 

Kycklingen. Ett markanvisningsavtal är upprättat. Då återstår cirka 12 tomter. Det 

finns fem privatpersoner som är intresserade av att bygga hus på dessa. 

Bedömningen görs att det är mest effektiv att bygga ut de kommunaltekniska 

anläggningarna, så som gator, gång- och cykelvägar, belysning och vatten och 

avlopp, i området i en etapp.  

För att kunna komma igång med bostadsbyggandet så snabbt som möjligt föreslås 

en extra investering i kommunaltekniska anläggningar enligt följande: 

 

Investering tkr 2020 2021 2020-2021 

VA-anläggningar 50  2 500  2 550 

Gata, GC-väg, el 

m.m 

150 3 600 3 750 

Totalt 200 6 100 6 300 

 

Kommunstyrelsen och dess budgetutskott ska ta hänsyn till den nya 

investeringsbudgetnivån i arbetet med att ta fram budgetförslag för 2021, liksom 

för tillkommande driftskostnader. 

Beläggningen på Ödmansgatan i Åmål är undermålig och behöver åtgärdas. Det 

görs investeringar i Järngatan i anslutning till Ödmansgatan 

Investeringskostnaden på sträckan som framgår på kartan i bilaga 3 beräknas till 

400 tkr. Det föreslås att teknik- och fritidsnämnden investeringsbudget ökas med 

motsvarande belopp 2020.  
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Investeringarna är strategiskt viktiga, speciellt exploateringen på Västra Åsen, för 

kommunen och bör därför ske skyndsamt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Teknik- och fritidsnämndens, inklusive VA-verkets, investeringsbudget utökas 

med 6 300 tkr. Då självfinansieringen av investeringarna redan finns med i den 

tidigare beslutade budgeten finansieras med upptagande av lån. Det är ett avsteg 

från finanspolicyn avseende den skattefinansierade verksamheten. 

 

Tomterna kommer att säljas till av kommunfullmäktige fastställd taxa och 

inbringa cirka 3 500 tkr. Det gör att endast en del (2 800 tkr) av exploateringen 

kommer behöva lånefinansieras över tid. 

 

Om de som flyttar in ide nya bostäderna kommer ifrån andra kommuner ökar 

statsbidraget och skatteintäkterna till Åmåls kommun. 

Måluppfyllelse 

Beslutet går i linje med de strategiska målen ”I Åmål ska alla kunna leva under 

trygga och goda förhållanden” samt ”Åmål ska aktivt bidra till ökad 

sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda 

förutsättningar och stimulera kreativa idéer”.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 15 juni 2020 

- Bilaga 1: Områdeskarta 

- Bilaga 2: Kvarterskarta 

- Bilaga 3: Karta Ödmansgatan 

 

 

 

Anders Sandén 

Kommundirektör 

  

  

  

  

 

 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förvaltningschef teknik- och fritid 

Ekonomichef 

Kommundirektör 
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