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Östby Belysning entré/infart 0 200 200 Offert på ingång

Östby

Renovering mellanlager 

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

S:A Östby 0 184,3 1500 1500 200 1000

ÅMÅL TOTALT 0 10158,4 19209 9234,9 200 1984,1

Varav skattefinansierat 0 585,4 3786 3200,6 0 0

Varav taxefinansierat 0 9573 15423 6034,3 200 1984,1

aaidator
Textruta
Forts Ärende 23



SÄFFLE            

Enhet Projekt Bidrag

Redovisat jan-

dec Årsbudget Återstående Kommentarer Återlämnas/ Stryks Flyttas med till 2021

Gatuenheten Tillgänglig stad, åtgärder 1 100 99

På uppmaning av rådet för 

funktionshindrade så låter vi 

detta utgå 2020 pga corona-

pandemin. Ingen 

tillgänglighetspromenad eller 

gemensam prioritering har 

kunnat hållas. Rådets önskan är 

att medlen eller del av dessa får 

flyttas med till 2021. 100

Gatuenheten Byte rostiga belysningsstolpar 0 100 100

Medlen avsedda för byte av 

rostiga eller defekta 

belysningsstolpar. En del arbete 

är gjort men inte fakturerat. 

Prognos ±0 0

Ny infartsgata från 

Dusevägen till Fiskodling på 

Säterivägen 0 2900 2900

Medel avsedda för ny 

infartsgata/korsning från 

Dusevägen till Fiskodling på 

Säterivägen, gatubelysning samt 

ev gc-väg. Projektering pågår 

men byggnation startr först när 

markköp mm är klart, sannolikt 

vinter/vår 2021. Prognos +2600 

tkr 2600

Gatuenheten Beläggningsarbete 1298 2188 890

Medel avsedda för ny 

infartsgata/korsning från 

Dusevägen till Fiskodling på 

Säterivägen, gatubelysning samt 

ev gc-väg. Projektering pågår 

men byggnation startr först när 

markköp mm är klart, sannolikt 

vinter/vår 2021. Prognos +2600 

tkr



Gatuenheten

Utbyggnad av GC-vägar enl. 

trafikplan (inkl bidrag 50% 

från Trafikverket) 763 1000 237

Medel avsedda för 

beläggningsåtgärder kommer att 

användas. Åtgärder på 

Rampvägen, Säterivägen, 

Hyttegatan mm utförs i 

september. Prognos  ±0

Gatuenheten

Rep. av betongpelare på 

gångbron över Byälven 694 853 159

Projektet avser medel för 

utbyggnad av gc-väg längs 

Annelundsvägen (etapp 2) och är 

på väg att färdigställas men 

kostnader har inte inkommit. 

Budget innefattar bidrag på 500 

tkr. Prognos ±0

Gatuenheten Sopmaskin Beam 0 2000 2000

Medel avsedda för att byta ut 

nuvarande sopmaskin och detta 

arbete pågår men troligen 

kommer inte bytat att kunna 

genomföras förrän i mars 2021 

och i så fall önskar vi flytta med 

medlen. Prognos +2 000 tkr 2000

Gatuenheten Fordon- maskininv. Gata 0 500 500

Medel avsedda för inköp av 

personalbod, materialcontainer 

och toavagn men kan komma att 

omdisponeras för att kunna 

utföra byte av lastmaskin i Åmål 

(byte till bättre begagnad). 

Prognos ±0 0



Gatuenheten

Kronvägen, utbyggnad av 

gata och gc-väg 0 2300 2300

Medel avsedda för att bygga ut 

gata och gc-väg i Norra 

Rolfseruds industriområde. 

Kronvägen etapp 2 byggs ut för 

att möjliggöra byggnation på 

planlagda tomter. Avsikten är att 

arbetet ska kunna starta 

hösten/vintern 2020. Sannolikt 

kommer därför merparten av 

medlen att behöva flyttas med 

till 2021. Grov prognos +1 300 

tkr 0

Gatuenheten Guttane, gatuanpassningar 30 46 16

Medel avsedda för att ta 

kostnader för släpande 

fastighetsreglering på Guttane 

Köpcentrum i samband med 

anläggande av gc-väg och detta 

är nu klart. Prognos +16 tkr 16

S:A GATA 0 2786 11987 9201 116 4600

Park och Fritid Allvädersbanor Tegnér 43 500 457

Medel avsedda för utredning. 

Avser använda cirka 100 tkr och 

flytta med återstoden till 2021. 400

Park och Fritid Åtgärder spår och leder 0 137 137

Samtliga medel avses förbrukas 

under året för inköp av såväl 

skyltar som grillbänkar. 0

Park och Fritid Inventarier ny simhall 99 3624 3525

Park och Fritid

Ny bollhall konstgräs, 

parkering, inventarier 287 1043 756

Samtliga inventarier är inköpta. 

Parkeringsyta återstår, där 

arbete skall påbörjas i 

september. Samtliga medel 

avses användas. 0



Park och Fritid Lekplatsutrustning 0 545 545

Insatser kan behövas, inväntar 

pågående utredning.

Park och Fritid Utrustning sporthallar 29 100 71

Finns behov av diverse 

inventarier för Tegnér. Samtliga 

medel avses förbrukas 0

Park och Fritid Nytt bokningssystem 0 24 24

Bokningssystemet är ej ännu i 

full drift. Ytterligare modul kan 

eventuellt behövas och därmed 

förbruka återstående medel.

0

Park och Fritid Båtplatser 0 100 100 Avvaktar behov under hösten.

Park och Fritid Nytt bokningssystem, Åmål 114 150 36

Bokningssystemet är ej ännu i 

full drift. Ytterligare modul kan 

eventuellt behövas och därmed 

förbruka återstående medel. 0

Park och Fritid Lekplatser, Åmål 208 151 -57

Insats har gjorts i Fengersfors. 

Överskridande summa avses 

pareras med kvarvarande medel 

på projekt för 

maskiner/inventarier. 0

Park och Fritid Fordon- maskininv. PoF 417 500 83

Småmaskiner och bryggor för 

badplatser har köpts in. 

Återstående medel avses parera 

lekplatsprojektets överskridna 

summa. 0

S:A Park och 

Fritid 0 1197 6874 5677 0 400

Gata/Park och 

Fritid/Städ/VA

Fordon-

/maskininvesteringar/ 

inventarier 0 1828 1828



S:A GATA/PARK 

och FRITID 0 3983 20689 16706 116 5000

0 0

Städenheten Fordon- maskininv. Städ 0 150 150 Avvaktar behov under hösten 0

S:A Städenheten 0 0 150 150 0 0

VA-verk och pumpstationer

VA Pumpar 535 300 -235

Medel har använts för byte av 

utjänta/havererade pumpar. I 

och med ett oplanerat behov av 

byte av slamreturpumparna på 

Säffle ARV så har aktuell budget 

överskridits. Ytterligare 

kostnader på aktuell post kan 

inte uteslutas under resterande 

del av året pga. ytterligare 

oplanerade haverier. 

Kvarvarande underskott önskas 

strykas. -235

VA Omb Säffle arv slamhantering 0 0 0

Omfördelade till budgetpost 

"Garage Säffle VV"

VA Inköp av nya vattenmätare 71 100 29

Inga ytterligare kostnader 

förväntas 2020.  Mätarbyten 

pausade pga. rådande Covid-19 

pandemi. Överskott går till att 

täcka underskott i budgetpost 

"Uppgradering UV". 0

VA Säterivägen 1077 7100 6023

Projektering pågår. Medel som 

ej förbrukas 2020 medflyttas till 

2021. 6022,4



VA

Renovering bassänger och 

avdelare vattenverk 173 8663 8490

Åtgärd ingår i 

partneringupphandling för flera 

projekt under en flerårsperiod i 

både Säffle och Åmål. 

Upphandling av aktuella 

åtgärder pågår. Upphandling 

planeras färdigställas okt-nov. 

Därefter inleds projektering i 

samarbete med upphandlad 

generalentreprenör (partnering). 

Ytterligare kostnader kommer 

att uppstå 2020 för 

konsulttimmar förknippade med 

färdigställande av upphandling 

och inledande projektering. 

Uppskattas till ca 200 tkr. 

Resterande medel önskas 

medflyttas till 2021. 8490

VA Vattentorn ytskikt och trappa 335 258 -77

Samtliga åtgärder färdigställda. 

Underskott strykas. -77

VA Garage Säffle VV 992 2423 1431

Upphandling klar och byggnation 

inledd. Åtgärd planeras 

färdigställas 2020 enl. krav i 

upphandling verifierat av TE:s 

egen tidplan. Kostnader för ÄTA 

kan uppkomma med volym är ej 

känd ännu då byggnation precis 

inletts. 0



VA Uppgradering UV-ljus, VV 1166 919 -247

Installationen har färdigställts, 

slutbesiktats och godkänts. 

Kostnader för viss återställning 

av lokalen kvarstår med ca 30-50 

tkr. Ett totalt underskott på ca 

300 tkr förväntas. Överskott i 

budgetpost "inköp 

vattenmätare" används för att 

justera resultatet. Resterande 

underskott önskas strykas. -300

VA

Skalskydd 

Säffle/Nysäter/Svaneholm 295 445 150

Medel avses utnyttjas för att 

återställa stängsel vid Säffle VV. 

Kostnad uppskattas till ca 100 

tkr. Återstående medel avses 

utnyttjas för att åtgärda stängsel 

vid Säffle vattentorn. 0

VA

Renovering kemförvaring och 

dosering Säffle VV 0 79 79

Medel avses utnyttjas för 

återställning av lokalen efter 

färdigställande av installation av 

aktuell processutrustning. 0

VA Utbyggnad Kronvägen 0 1800 1800

Medel avsedda för att bygga ut 

infrastruktur för vatten och 

avlopp vid Norra Rolfseruds 

industriområde. Kvarvarande 

medel vid årets slut medflyttas 

till 2021.

VA

Vattentorn nytt värmesystem 

samt avfuktare 0 0 0

Omfördelade till budgetpost 

"Garage Säffle VV". 0

VA

Fallskydd vattenverk, 

reningsverk o vattentorn 185 57 -128

Samtliga åtgärder är 

färdigställda. Underskott önskas 

strykas. -128



VA Fordon-maskininv. VA 0 0 0

Omfördelade till budgetpost 

"Garage Säffle VV" 0

Totalt VA-verk 0 4829 22144 17315 -740 14512,4

VA-ledningsnät 0 0

VA

Omläggning/duplicering 

ledningsnät 3296 4950 1654

Åtgärder pågår i Annelund. 

Åtgärder innefattar omfattande 

sprängning. Samtliga medel 

förväntas förbrukas. 0

VA

Nya servisledningar och 

servisventiler 855 300 -555

Underskott redovisas pga. större 

efterfrågan på ansl. än förväntat. 

Underskott stryks. -555

Totalt VA-ledningsnät 0 4151 5250 1099 -555 0

S:A VA 0 8980 27394 18414 -1295 14512,4

Östby Hjullastare ÅVC 0 2500 2500

Upphandling på gång, långa 

ställtider p.g.a. Coranatider. 

Inköp sen höst 0

Östby Nytt matavfall 73 500 427

Konsutltkostnader 2020, 

återstående belopp till 

projektanställning 2021

Östby Fordon-maskininv. Östby 0 180 180 Utreder behov under hösten

S:A Östby 0 73 3180 3107 0 0

Ökad ram skatte 0 1000 1000

SÄFFLE TOTALT 0 13036 52413 39377 -1179 19512,4

Varav skattefinansierat 0 3983 21839 17856 116 5000

Varav taxefinansierat 0 9053 30574 21521 -1295 14512,4
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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 

Aug 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% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

I skrivande stund har inte resultaten från den senaste NMI-undersökningen presenterats. Resultatet kommer till bokslutet. När år 
2020 summeras, kommer vi kunna konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter har 
ökat jämfört med tidigare år, då en ny simhall samt ny fotbollshall tagits i drift. Verksamheten har utöver detta fokuserat mycket på 
att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar och marker. Med redovisade aktiviteter vill verksamheten säkerställa att 
kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott, men utrymme för 
höjda ambitioner eller ökat utbud bedöms inte finnas inom nuvarande budgetram. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

År 2020 har Säffles nya simhall satts i full drift. Besökarantalet under de tre första månaderna var över förväntan, och resulterade i 
högre intäkter för perioden än budgeterat. I och med Covid-19 pandemin så har besöksantalen i Säffle simhall sjunkit drastiskt, 
vilket även påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Bollhallen kunde inte driftsättas som förväntat då konstgräset inte nådde upp 
till kraven. Gräset byts och tas i bruk under hösten. 
Ett stort arbete i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag 
och avtal har pågått under året. 
Ett förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag förväntas vara färdigt för beslut i höst. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Pandemin har haft stor påverkan på park- och fritidsverksamheten, i synnerhet simhallens verksamhet. Mycket låg besökarantal 
från april och framåt, förutom juli som undantag då simhallen hade många besökare. 
Vi har fått ett större antal besökare på spår och leder, men våra hallar har haft lägre besökstryck gällande såväl match- som 
tävlingssäsonger. Simhallen har haft öppet och haft simskoleundervisning. Höstens uthyrning i hallarna kan ännu inte summeras. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

Antal e-tjänster    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfylld 
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Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är ökande. 
Effekt/resultat/analys 

Genom att fler medarbetare hanterar ärenden i felanmälansystemet och uppdrag tydliggjorts har handläggningstiden kortats ner 
betydligt jämfört med föregående år och antal öppna ärenden har varit färre. Tidigare genomförd utbildning av personal, styrning 
från driftledare samt att kundtjänst aktivt följer upp öppna ärenden har gett resultat. 
Att båtplatserna i Säffle ligger inne i bokningssystemet har effektiviserat faktureringsrutinerna. Hyran faktureras nu via fil till Idata för 
distribution i digital form eller som brevförsändelser. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Nya riktlinjer tas fram kring effektiv hantering av inkomna ärenden i Infracontrol, vilket kommer göra hanteringen tydligare för 
personalen. 
Under våren har en uppgradering skett av bokningssystemet Interbook Go för bokning av idrottshallar, planer och båtplatser samt 
för hantering av bidragsutbetalningar. Kundregistret i Interbook Go kommer att kvalitetssäkras för att minska handläggningstiden vid 
utbetalningar av bidrag. Ett arbete för att kunna erbjuda en digital lösning vid ansökningsförfarandet pågår och information om 
e-tjänsten till föreningarna om bidragsansökningar kommer att ske runt årsskiftet. 
Arbetet med att implementera nya e-tjänster pågår där ansökan om nyttoparkeringstillstånd tillkommit under perioden. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Handläggare har kompetensutvecklat sig snabbare inom det digitala området pga pandemin genom deltagande i digitala kurser, 
digitala möten och hemarbete på distans. Vi har arbetat med tekniska lösningar så att även kundtjänst har kunna arbeta hemifrån 
vid behov. Investeringar i digital utrustning har gjorts för att klara omställningen. Under våren ökade både antal samtal till kundtjänst 
samt antal ärenden till Infracontrol, vilket kan vara ett resultat av att invånarna rört sig mer ute i det offentliga rummet. 

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

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

3.1: Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser inom nämndens 
verksamhetsområde 

 

 
 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfylld 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Förutsättningarna för arbetsmarknadsåtgärder under perioden ändrades pga pandemin. Nämnden har dock tagit emot 
feriepraktikanter i samma omfattning som tidigare år i både Säffle och Åmål samt medverkar i samverkan med Åmåls kommun kring 
arbetsmarknadsprojektet "Utvecklingsjobb Åmål". 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Nämnden har bland annat medverkat aktivt till feriepraktikplatser under sommarmånaderna i både Säffle och Åmål. Ett 100-tal 
ungdomar har deltagit i arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
Nämnden medverkar i Åmåls kommuns projekt "Utvecklingsjobb Åmål". I nuläget medverkar ett 10-tal personer inom framförallt 
park- och fritidsverksamheten i nämndens verksamhetsområde i Åmåls kommun 
Positivt är att en medarbetare inom enheten för lokalvård medverkat som utbildare genom Lärcenter. Lokavårdsutbildningen är 
genomförd men praktik återstår då den flyttades pga pandemin. 
Covid-19 pandemins påverkan 
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Upplägget för städutbildningen i samverkan med Lärcenter fick ändras om men har ändå kunnat genomföras i den teoretiska delen. 
Praktikperioden återstår att genomföra. Feriepraktikanter kunde tas emot då arbetsuppgifter och samlingar helt har hanterats 
utomhus. Handledarutbildning har inte kunnat genomföras. 

 
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 

Aug 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% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

I skrivande stund har inte resultaten från den senaste NMI (nöjd medborgar index)-undersökningen presenterats. Resultatet 
kommer till bokslutet. När år 2020 summeras, kommer vi kunna konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och 
rörelsefrämjande aktiviteter har ökat jämfört med tidigare år, då en ny simhall samt ny bollhall tagits i drift. Verksamheten har utöver 
detta fokuserat mycket på att säkerställa löpande underhåll av anläggningar. Park- och fritidsverksamheten har dock levererat 
stabila positiva resultat i de senaste NMI- och Kritik på teknikmätningarna. Med redovisade aktiviteter vill verksamheten säkerställa 
att kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott, men utrymmet 
för höjda ambitioner eller ökat utbud bedöms inte finnas inom nuvarande budgetram. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

År 2020 har Säffles nya simhall satts i full drift. Besökarantalet under de tre första månaderna var över förväntan och resulterade i 
högre intäkter än budgeterat för perioden. I och med Covid-19 pandemin så har besöksantalen i Säffle simhall sjunkit drastiskt, 
vilket även påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Bollhallen kunde inte driftsättas som förväntat då konstgräset inte nådde upp 
till kraven. Gräset kommer att bytas och tas i bruk senare i höst. 
Ett stort arbete i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag 
och avtal har pågått under året. 
Ett förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag förväntas vara färdigt för beslut i höst. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Pandemin har haft stor påverkan på park- och fritidsverksamheten, i synnerhet simhallens verksamhet. Mycket låga besökarantal 
från april och framåt, förutom juli som undantag då simhallen hade många besökare. 
Vi har fått ett större antal besökare på spår och leder, men våra hallar har haft lägre besökstryck gällande såväl match- som 
tävlingssäsonger. Simhallen har haft öppet och haft simskoleundervisning. Höstens uthyrning i hallarna kan ännu inte summeras. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.2: Årets friluftskommun 
 

 
 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" 89.0 68.0  
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Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfylld 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys 

Trenden innebär en förbättring och ett ökat poängantal i rankingen vid mätningen i maj. Rankningen för Säffle är 68 av 231 
deltagande kommuner. Det är en förbättring jämfört med år 2019 (89). Ett antal aktiviteter pågår kontinuerligt och bedömningen är 
att den positiva trenden kommer att fortsätta framöver. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

En satsning för att höja standarden och skötsel av spår och leder har gjorts i Säffle och ett arbete med inventering och 
underhållsplaner ligger till grund för framtida planering. Det har etablerats fyra cykelleder varav två på Tegnerområdet, en på Duse 
udde och en sammanhängande led från Tegnerområdet till Duse udde. Genom satsningen på MTB-cykling i både Säffle och Åmål 
finns nu tillgång till olika MTB-spår med varierad teknisk karaktär. 
Trygghetsröjning har gjorts på 2,5 km vid Höglundaspåret och pågår längs 10 km vid Tegner. Nya bänkar och bort har placerats vid 
Tegner, Höglunda samt Värmlandsbros motionsspårområden. 
Vid Brosjöns naturområde pågår tillgänglighetsanpassning av led fram till fågeltorn. 
Säffle och Åmål har anslutit sig till ett nytt projekt "Aktivitetsrundan" som innebär uppskyltning med enklare övningar för de som rör 
sig längs motionsspåren. I Säffle kommer skyltning i första skedet att göras vid Tingvallaskolan. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Under pandemin har naturen, motionsspår och leder blivit en plats för möten och återhämtning för fler. Fler än vanligt har sökt sig ut 
längs motionsanläggningarna och arbetet för att hålla god standard på spår och grönområden blir än viktigare. Bedömningen är att 
trenden kommer att fortsätta under hösten och framöver 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 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% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Mellan 2016 och 2019 har enkätstudien "Kritik på Teknik" haft olika frågeställningar vilket gör jämförelser mellan 2016 och 2019 
svåra. I delårsbokslutet redovisas enbart resultatet från 2019. SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande 
stund opublicerad. Sammanfattningsvis har gatuenheten inga nya data sedan 2019. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således 
på 2019 års data, kombinerat med en intern analys av hur årets insatser och aktiviteter inom gatuenheten lär påverka 
måluppfyllelsen. Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt) samt snöröjningsinsatser är av störst 
betydelse för invånarnas upplevelse av gator/gång- och cykelbanor. Den sistnämnda variabeln påverkas dock i stor utsträckning av 
hur snörik vintern varit. 
Beläggningsbudgeten är minskad år 2020 jämfört med tidigare år, och lär minskas ytterligare år 2021 utifrån budgetförutsättningar. 
Förvaltningen prioriterar då de mest trafikintensiva gatorna, vilka också slits mest. De mest trafikintensiva gatorna finns i Säffle stad. 
Gatuenheten arbetar fortsatt med beläggningsarbeten i övriga delar av kommunen, vilket redovisas i aktiviteterna, men 
konsekvensen av minskad beläggningsbudget är gradvis minskad beläggning i ytterområdena. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Säkerhet och framkomlighet på kommunala gator och vägar: 
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Beläggningsarbetet har varit mindre omfattande år 2020 än föregående år, på grund av minskat investeringsutrymme. 
Beläggningsåtgärder har utförts på Granbäcksvägen, Annelundstorget, Annevigatan, samt mindre underhållsinsatser på 
Smedjegatan (Svaneholm), Industrigatan, Magasinsgatan, Västra Storgatan, Stockvägen. Under hösten ska ytterligare 
beläggningsarbeten utföras på Rampvägen, Säterivägens östra del, Hyttegatan, Carl Ugglas gata Svaneholm. Därutöver 
reparationer på Karlstadsvägen och Sörbrovägen i Värmlandsbro. Större asfaltunderhåll utförs på förhöjt övergångsställe på 
Järnvägsgatan vid Coop. 
Vi har flyttat fyra mycket utsatta belysningsstolpar i lilla rondellen i korsningen Östra Storgatan/Sundsgatan då de mycket ofta körts 
på av större fordon pga begränsat utrymme. Vi har också åtgärdat många påkörda belysningsstolpar och bytt enstaka rostiga 
stolpar. 
Få vinterväghållningsinsatser har behövts göras, då vintern 2019-2020 var mycket mild. Vår målsättning är att vara lyhörda och 
agera på synpunkter från allmänheten gällande snöröjning och halkbekämpning för att få en så god funktion och standard som 
möjligt med de medel vi har. 
Enskilda vägar: 
Vi har betalat ut årligt driftbidrag till enskilda vägar enligt samma reglemente som tidigare år. 
Tillgänglighetsanpassning: 
Under 2020 kommer inga tillgänglighetsåtgärder att utföras då rådet för funktionshindrade inte kunnat medverka på 
tillgänglighetspromenad pga corona-pandemin. På deras begäran avstår vi från att utföra åtgärder 2020. 
Rent och snyggt: 
Städning med sopmaskin sker två dagar per vecka i respektive kommun maj-november. Under helger maj-september städas 
centrum i samverkan med idrottsföreningen Säffle SK. 
Under hela året har en personal från AME städat områden kring absoluta centrum dagligen. Anställningen bekostas av gatuenheten 
och fritidsenheten, och verksamheten har nu pågått i ca 6 år. Ogräsbekämpning med het ånga har genomförts under en provperiod 
kring Stortorget och Persons gränd med lyckat resultat, vi har även fått hjälp av både AME och feriearbetare med ogräsrensning i 
centrum. Dikesslåtter har körts i samma omfattning som föregående år och vi planerar för att utföra sk höjdröjning under hösten för 
att säkerställa att tunga/höga fordon tar sig fram och för att vinterväghållning ska kunna utföras (fri höjd ska vara minst 4,6 m). 
Covid-19 pandemins påverkan 

2020 ställdes Trafikens dag in pga corona-pandemin. 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 
 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 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% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys 

Mellan 2016 och 2019 har enkätstudien "Kritik på Teknik" haft olika frågeställningar vilket gör jämförelser mellan 2016 och 2019 
svåra. I delårsbokslutet redovisas enbart resultatet från 2019. SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande 
stund opublicerad. Sammanfattningsvis har gatuenheten inga nya data sedan 2019. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således 
på 2019 års data, kombinerat med en intern analys av hur årets insatser och aktiviteter inom gatuenheten lär påverka 
måluppfyllelsen. Under år 2020 har nya gång- och cykelvägar anlagts, vilket innebär att vägnätet har expanderat jämfört med 
föregående år. Därmed anses målet uppfyllt. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 
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Säkerhet och framkomlighet på gång- och cykelvägar: 
Beläggningsarbetet har varit mindre omfattande år 2020 än föregående år, på grund av minskat investeringsutrymme. 
Förvaltningen har anlagt ny GC-väg på Annelundsvägen från Calvertsgatan till Kyrkmyrsvägen, där kvarvarande asfaltering utförs i 
september. 
Beläggningsarbeten har genomförts på Stockvägen, Långrevsgatan samt större förstärkningsarbeten mellan Trollstigen och fd 
Lugnadalsskolan. Under hösten ska även större beläggningsarbeten utföras på Rampvägen, Säterivägens östra del, Hyttegatan, 
Carl Ugglas gata Svaneholm samt reparationer på Karlstadsvägen och Sörbrovägen i Värmlandsbro. 
Under hösten kommer belysning att monteras längs GC-väg vid Höglundaskolan. 
Trafiksäkerhetsinformation: 
Vi har deltagit som sponsorer för Trafikkalendern som delger skolorna ett undervisningsmaterial om skolvägar och trafiksäkerhet likt 
tidigare år, samt kampanjer med reflexer, västar och cykelhjälmar till mindre skolbarn. Vi uppmanar aktivt skolor i åk F-6 att 
medverka i kampanjen "Gå & cykla till skolan" för att stimulera till att fler ska välja detta alternativ. 
Covid-19 pandemins påverkan 

2020 ställdes Trafikens dag in pga corona-pandemin. 
 
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.1: För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten utan anmärkning enligt 
livsmedelsverkets krav. 

 

 
 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

Utbytestakten för renvattenledningar uppnår >0,7%=141 år 0.60%  0.70% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt/Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad. 
Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2022. 
Sverige har historiskt haft höga ambitioner för dricksvattnet. Livsmedelsverket har därför högt ställda krav som, om de uppfylls, ska 
säkerställa att vattnet som kommer ur kranarna är gott och rent. För att uppfylla kraven krävs strategiska och löpande investeringar 
och återinvesteringar i så väl ledningsnät som vatten- och reningsverk. 
Redovisade åtgärder och investeringar har genomförts med syfte att säkerställa dricksvatten med god kvalitet. Verksamhetens 
bedömning är att målet i likhet med föregående år kan anses uppfyllt. Verksamheten har dock inte kunnat slutföra alla de åtgärder 
som planerades vid årets början, då externa faktorer och inspel behövt hanteras på kort varsel. Bland annat hantering av anmälan 
och anslutning av nya fastigheter till ledningsnätet. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Svaneholms vattenverk: 
I Svaneholm förekommer fortsatt avvikelser i form av tjänligt med anmärkning. Åtgärder är vidtagna för att hålla nere grumligheten. 
Trots detta förekommer dock regelbundet avvikelser. Nämnda åtgärd är av nödlösningskaraktär med dålig driftekonomi på sikt. 
Utredningar visar att aktuell vattentäkt kommer att behöva ersättas. Ny täkt kommer sannolikt att utgöras av ytvatten taget från sjön 
Väster- eller Mellansvan. Utredningar har resulterat i att två möjliga intagspunkter identifierats. Utifrån detta har ett 
provtagningsprogram för 1-2 års råvattenanalyser tagits fram och har varit i drift under större delen av året. En framtida övergång till 
sjövattentäkt förväntas medföra ett investeringsbehov i storleksordningen 10-15 miljoner. Åtgärd är nödvändig inom 4-5 år. Åtgärd 
ligger inlagd i beslutad långsiktig investeringsplan. 
Nysäters vattenverk: 
I Nysäter har det "nya" vattenverket producerat ett mycket bra vatten utan några anmärkningar så här långt 2020. 
Säffle vattenverk: 
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Avvikelser i form av tjänligt med anmärkning har registrerats på prov taget på utgående vatten från Säffle vattenverk 2020. Orsaken 
är förorening i samband med den omfattande ombyggnationen av verkets tre nya UV-aggregat. Föroreningen har konstaterats vara 
isolerad till provtagningskranen som enheterna inte kommer åt att rena och påverkar således inte kvalitén på utlevererat vatten till 
abonnent. Efter åtgärd uppfyller nu åter samtliga prover godkända resultat. 
Covid-19 pandemins påverkan 

- 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Utgående vattens ekologiska och kemiska status är, med undantag för rutinmässig nedtappning för underhåll under våren, normala 
och under begränsningsvärdena med god marginal. Reningsgraden påverkas dock av vissa underhållsåtgärder och är fortsatt en 
utmaning att uppnå villkoret för. Förhoppningsvis ska de stora mängder nederbörd som kraftigt påverkade resultaten 2019 utebli 
2020. Godkänd reningsgrad bör uppnås. 
Fosforreningen på verket är i regel stabil och bör uppfylla gällande krav. Verkets kväverening, som tidigare varit behäftad med 
problem, har blivit betydligt stabilare med de åtgärder som genomförts på verket de senaste tre åren. 
Nysäter och Svaneholms reningsverk uppfyller med mycket god marginal aktuella begränsningsvärden så här långt 2020. Förstärkta 
reningskrav på aktuella anläggningar är dock sannolika vilket förväntas innebära behov av ytterligare investering i dessa 
anläggningar inom kommande 5-10 års period. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Planer för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar är upprättade. Dessa avses bidra till att 
systematiskt identifiera tillskottsvatten inkl. felkopplade fastigheter. Driftsättning av aktuella planer är försenade då infrastruktur för 
hantering av spolslam saknas. Driftsättning planeras nu kunna ske tidigast 2021. 
En omfattande utbyggnad av bräddmätning och relaterad möjlighet att effektivt identifiera områden med omfattande 
tillskottsvattenmängder hoppas även följa av ett nytt IT-system för ändamålet. 
Covid-19 pandemins påverkan 

- 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

SCB:s NMI: >/=86 86.0  86.0 

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

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 
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Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad. 
Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2021. 
VA-verksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndsmål år 2020. VA-verksamheten har dock levererat god 
måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt 
gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

- 
Covid-19 pandemins påverkan 

- 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.5: Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall  

 
 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

NMI >/=7,4 7.4  7.4 

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

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad. 
Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2021. 
Renhållningsverksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndsmål år 2020. Verksamheten har dock levererat god 
måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt 
gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. 
Inventeringen av fastigheter som ännu inte är anslutna till renhållningskollektivet medför en del inkommande klagomål och 
synpunkter från aktuella fastighetsägare. Detta bedöms dock inte påverka den generella uppfattningen om 
renhållningsverksamheten. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inventering av fastigheter som ännu inte anslutits till renhållningskollektivet pågår. Insamling av fritidsutrustning för återbruk 
startades upp under våren i enlighet med kommunens avfallsplan. Verksamheten har under första halvåret lagt fokus på 
projektering och övrig förberedelse inför uppstarten av sophämtning i egen regi i hela området samt insamling av matavfall. 
Covid-19 pandemins påverkan 

- 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.6: Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt  

 
 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

Egen mätning av nöjd kundindex (NKI) Upplevd service >=4 (index)   4.0 
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Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Ej utvärderad 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys 

Kunddialog har inte kunnat genomföras under våren pga pandemin men har nu påbörjats. Därav svårt att se effekten av målet. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

De städprodukter som används är miljömärkta i så stor utsträckning som det är möjligt och nytt avtal gällande lokalvårdsmaterial är 
klart. En översyn av lokalvårdsavtalen pågår generellt utifrån kunddialog. Uppdatering och översyn i planeringsprogrammet pågår 
och kommer ligga till grund för kommande kunddialoger. 
Ingen kundenkät har gjorts under året 
Covid-19 pandemins påverkan 

Kunddialogen har senarelagts som en följd av pandemin. 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.4: Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

NMI >/=85 87.0  85.0 

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

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad. 
Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2021. 
VA-verksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndsmål år 2020. VA-verksamheten har dock levererat god 
måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt 
gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

VA-planarbetet har slutredovisats till Länsstyrelsen och samtliga medel i tillhörande LOVA-bidrag har därmed utbetalats. Givet hög 
arbetsbelastning på enheten är det sannolikt inte möjligt att helt färdigställa arbetet år 2020. Resultaten från aktuella utredningar 
används dock i hög grad i VA-verksamhetens arbete med att prioritera både drift- och investeringsmedel. 
För att vidare trygga upp viktiga kommunikationssystem kompletteras löpande alla centrala anläggningar med kombinerade fiber- 
och 4G-modem, vilket reducerar riskerna för långvariga avbrott vid störningar i IT-infrastrukturen hos tredje part. Uppgradering av 
batterireserver till samtliga VA-anläggningars styrdatorer är också en pågående åtgärd för att nå tryggad, problemfri drift. 
För att ytterligare förstärka verksamhetens kommunikationsinfrastruktur avser enheten komplettera sin övervakning med olika 
sensorer uppkopplade till ett nytt smalbandsnät, vilket erbjuder helt nya möjligheter till effektiv driftövervakning. Åmål är ett 
smalbandsnät nu upprättat med Stadsnät som nätägare. I Säffle kommer VA-enheten själva utgöra nätägare då annan part i nuläget 
ej finns. Nätet i Säffle kommer att upprättas under hösten efter montering av samtliga nödvändiga anordningar på Säffle vattentorn i 
september, och testkörs därefter. 
Covid-19 pandemins påverkan 

- 
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Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

Nämndmål Status Trend 

6.1: Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde  

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

>0,7%(141 år) renvatten 0.60%  0.70% 

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

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

En sammanställning av aktuella åtgärder och resulterande omläggningstakter redovisas i samband med årsbokslut. 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

En sammanställning av aktuella åtgärder och resulterande omläggningstakter redovisas i samband med årsbokslut. 
Effekt/resultat/analys 

En sammanställning av aktuella åtgärder och resulterande omläggningstakter redovisas i samband med årsbokslut. För både 
vatten- och spilledningar har förnyelsetakten konstateras fortsatt gradvis öka sedan år 2011, även om variationerna mellan åren 
varierar stort. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Jämn och bibehållen förnyelsetakt är en förutsättning för att kunna upprätthålla standarden på VA-nätet och därmed nå 
nämndsmålen. 
VA-omläggning kommer 2020 att i huvudsak genomföras på Annevigatan och Calvertsgatan. Åtgärderna har vidtagits på kort 
varsel, vilket innebär att återstående investeringsmedel sannolikt ej hinner omprioriteras till andra projekt under hösten. Ett överskott 
lär sannolikt redovisas 2020. En sammanställning av aktuella åtgärder och resulterande omläggningstakter redovisas i samband 
med årsbokslut. 
Spolplaner för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar är upprättade. Driftsättning av 
aktuella planer är försenade då infrastruktur för hantering av spolslam saknas. Driftsättning planeras nu kunna ske tidigast 2021. 
I kombination med förstärkta re-investeringsramar avser enheten fortsatt jobba mot att i så hög grad som möjligt säkerställa 
optimering av antalet lagda meter med investerad krona, t.ex genom tillämpning av ny teknik. 
Löpande förstärkning av re-investeringsramen för omläggning/duplicering avses utnyttjas för att systematiskt reducera identifierade 
tillskottsvattenmängder i spillvattennätet, i huvudsak i samband med kraftig ihållande nederbörd. Vidare är en systematisk 
uppföljning av enskilda fastigheters separeringsgrad centralt för att kostnadseffektivt påskynda detta arbetet. Givet mycket hög 
arbetsbelastning på enheten, så avses samarbete med utförande entreprenör inledas. Förhoppningen är att detta kan inledas under 
2021. 
Covid-19 pandemins påverkan 

- 
 
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 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

Egen statistik    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys 

Insamlad mängd kärl- och säckavfall är 7% lägre som motsvarande period 2019. Målet om 25 % minskad avfallsmängd jmfr år 2015 
är dock ännu inte uppfyllt. Detta är troligtvis ett resultat av pandemins påverkan på samhällets företag och verksamheter. Insamling 
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av fritidsutrustning för återbruk startades upp under våren i enlighet med kommunens avfallsplan. Verksamheten har under första 
halvåret lagt fokus på projektering och övrig förberedelse inför uppstarten av sophämtning i egen regi i hela området samt insamling 
av matavfall. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Insamling av fritidsutrustning för återbruk startades upp under våren i enlighet med kommunens avfallsplan. 
Verksamheten har under första halvåret lagt fokus på projektering och övrig förberedelse inför uppstarten av sophämtning i egen 
regi i hela området samt insamling av matavfall. Detta är två av nämndens största projekt totalt under innevarande mandatperiod. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Troligen har pandemin påverkat till minskningen av kärl- och säckavfall från företag och verksamheter. 
 
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 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

NMI-undersökning    

MMI=4,0   4.0 

HME=75   75.0 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

NMI-undersökning kommer att genomföras under hösten 2020 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

NMI-undersökning kommer att genomföras under hösten 2020 
Effekt/resultat/analys 

Största utmaningen i kriser är information och kommunikation. De centrala funktionerna har jobbat med de arbetsrättsliga 
frågeställningar som uppstått och kontinuerligt informerat på Intranätet. Det återstår att se hur medarbetarna uppfattat informationen 
om krisen. Apt-möten har hållits mer restriktivt under våren än tidigare år och digitalt för de arbetsgrupper där det har varit möjligt. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Riskanalyser har gjorts och informationsmöten har hållits. Lönesamtal hanns med innan restriktionerna kring pandemin men 
avtalsrörelsen för nästan samtliga fackliga organisationer har flyttats fram till oktober. Nya chefer har deltagit i kommunens 
ledarprogram. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Coronakrisen innebär utmaningar för chefskollektivet och ledarskapet. Det har inneburit andra krav på information i och med de 
olika frågeställningarna som har dykt upp. Våren har präglats av stort ansvarstagande, fokus på arbetsuppgifterna här och nu och 
förmåga att växla om och upp när det behövs. Vissa frågor och arbetsuppgifter har fått stå tillbaka och flyttats på framtiden. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

Mål=6,63% 7.70% 11.40% 6.63% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är minskad 
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Effekt/resultat/analys 

Den ackumulerade sjukfrånvaron inom lokalvården minskat från 12,6 % 2016 till 7,7 % år 2019. Det är ett resultat av målmedvetet, 
strategiskt arbete inom lokalvårdsenheten. Den ackumulerade sjukfrånvaron t.o.m. augusti år 2020 ligger på 11,4 %, vilket är en 
direkt följd av pandemin. 
Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat, vilket bland annat innebär att arbetare ska stanna 
hemma vid minsta symptom. Lokalvård är ett yrke där det är svårt att undvika sociala kontakter och andra riskmoment för 
smittspridning. Den ökade sjukfrånvaron är därför förväntad. Vi gör dock bedömningen att lokalvården har goda chanser att uppnå 
målet på sikt, under förutsättning att pandemin klingar av. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Bland annat har satsningar under åren gjorts med fokus på medarbetarna genom: träning på arbetstid, föreläsningar om 
lokalvårdsarbetet och dess betydelse, städinstruktioner har setts över. Ergonomiutbilding, HLR(hjärt- och lungräddning) och 
brandkunskap genomförs kontinuerligt. Städvagnar och arbetsredskap byts ut till mer ergonomiska och arbetsområden utrustas 
med maskiner. Detta har inneburit att tidigare långtidssjukskrivna medarbetare idag har kunnat gå till deltidssjuksrivning, eller åtegå 
helt i arbete. 
Översyn av gångtider mellan arbetsområden har också gjorts, något som tidigare var en stor källa till stress hos medarbetarna. Ett 
ständigt pågående arbete är att jobba med känslan av delaktighet något som städenheten lägger mycket fokus på. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Se ovan. 
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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 

Aug 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% 

 
Vi kan konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter är jämförbart med tidigare år. 
Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år och nästa tillfälle blir år 2021. Verksamheten fokuserat mycket på att säkerställa gott 
löpande underhåll av anläggningar. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott, men utrymme för höjda ambitioner eller ökat utbud bedöms inte 
finnas inom nuvarande budgetram. 
Ett stort arbete i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag och avtal har 
pågått under året. 
Ett förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag förväntas vara färdigt i höst. 
Pandemin har haft stor påverkan på park och fritidsenheten. Vi har fått ett större antal besökare på spår och leder, men våra hallar har haft ett lägre 
besökstryck gällande såväl match- som tävlingssäsonger. Höstens uthyrning av hallar kan ännu inte summeras. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Årets friluftskommuner 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 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 

 
Rankningen för Åmåls kommun för år 2020 är 74 av 231 deltagande kommuner. Det innebär en i princip jämförbar ranking med år 2019 (75). Ett 
antal aktiviteter pågår och kommer utföras under kommande år. 
Inventering och underhållsplaner ligger till grund för framtida planering. Trygghetsröjningar och utbyte av belysningsstolpar har gjorts i Rösskogen. 
Det finns välanvända MTB-spår där Åmål och Säffles kommuner nu kompletterar varandra bra genom olika banor med olika teknisk karaktär.  
Åmål och Säffle har anslutit sig till ett nytt projekt "Aktivitetsrundan" som innebär uppskyltning med övningar i olika svårighetsgrad att göra längs 
motionsspåret. Skyltarna kommer att placeras längs motionsspåret i Rösskogen och i Tösse. 
Ny sprutplats för konstsnö har färdigtällts vid Hanebol och del av konstsnöspåret har breddats. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

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

 
 

 

Nämndmål Status Trend 

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

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

Park- och fritidsverksamheten har levererat stabila positiva resultat i de senaste undersökningarna för Kritik på teknik. Enkätundersökningen 
återkommer år 2021 så bedömning av måluppfyllelse görs på 2019 års data. Verksamheten har under året fokuserat mycket på att säkerställa gott 
löpande underhåll av kommunens parker och grönområden. Bedömningen är att nämndens ambition under de närmaste åren bör begränsas till att 
upprätthålla utbud och kvalitet inom befintliga verksamheterna, om inte nya driftsmedel tillsätts. 
Investering och underhåll av spår och leder pågår enligt ny plan. Ny sprutplats för snöläggning är färdigställd och breddning del av sträcka för 
konstsnöspåret vid Hanebol har gjorts. Tösses motionsspår har fått ny beläggning halva spåret. Rötskadade belysningsstolpar har bytts i Rösskogen 
och trygghetsröjningar har gjorts vid vattentornet. 
Planen för lekplatser med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och trygghet är inte färdigställd än, då vi väntar slutredovisning från SWECO av deras 
utredning. I Fengersfors har en ny lekplats byggts 
Investeringar har gjorts i nya bryggor vid Forsbackabaden och Örnäs. 
Fritidsverksamheten samverkar med näringslivsenheten för genomtänkta satsningar som utvecklar friluftslivet utifrån både turism och folkhälsa. I år 
har Ängebytjärn samt Högheden varit fokusområden 
Badplatser i kommunen har inventerats utifrån ett tilgänglighetsperspektiv, med syftet att få ett underlag för investeringspr ioriteringar. Förhoppningen 
är att stegvis tillgänglighetsanpassa i den mån resurstillgången tillåter. 

 
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 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

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

 
SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad. 
Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2021. 
VA-verksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndsmål år 2020. VA-verksamheten har dock levererat god måluppfyllelse historiskt. 
Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt och 
att trenden är stabil. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Öka nöjdheten med renhållningen kommande treårsperiod 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

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

 
SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad. 
Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2021. 
Renhållningsverksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndsmål år 2020. Verksamheten har dock levererat god måluppfyllelse 
historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt gör bedömningen att målet är 
uppfyllt och att trenden är stabil. 
Inventeringen av fastigheter som ännu inte är anslutna till renhållningskollektivet medför en del inkommande klagomål och synpunkter från aktuella 
fastighetsägare. Detta bedöms dock inte påverka den generella uppfattningen om renhållningsverksamheten. 
Den årliga informationsfoldern, Renhållningsguiden har skickats ut till verksamhetens kunder i början av året. Guiden har även översatts till 
engelska. En ny checklista till de kunder som köper tjänsten slamtömning har tagits fram. 

Nämndmål Status Trend 

Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

TFNÅ19: Plockanalyser av kärl- och säckavfall    

TFNÅ19: Årsstatistik från FTI AB    

Egen statistik    

 
Saknar statistik från insamlad kärl-/säckavfall. 

 
Nämndmål Status Trend 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 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 

Aug 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% 

 
Mellan 2016 och 2019 har enkätstudien "Kritik på Teknik" haft olika frågeställningar vilket gör jämförelser mellan 2016 och 2019 svåra. I 
delårsbokslutet redovisas enbart resultatet från 2019. SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" är vid skrivande stund opublicerad. 
Sammanfattningsvis har gatuenheten inga nya data sedan 2019. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar således på 2019 års data, kombinerat med 
en intern analys av hur årets insatser och aktiviteter inom gatuenheten lär påverka måluppfyllelsen. Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar 
i beläggning (asfalt) samt snöröjningsinsatser är av störst betydelse för invånarnas upplevelse av gator/gång- och cykelbanor. Den sistnämnda 
variabeln påverkas dock i stor utsträckning av hur snörik vintern varit. 
Säkerhet och framkomlighet på kommunala gator och vägar: 
Beläggningsarbetet har varit mindre omfattande år 2020 än föregående år, på grund av minskat investeringsutrymme. 
Förvaltningen har utfört reparationsarbete på Mellanbrogatan, Kungsgatan, Västra Långgatan och förstärkt del av busshållplats  på Bondegatan vid 
Karlberg. Förvaltningen har även anlagt ny gata och GC-väg på Östra Åsenvägen för att möjliggöra för etablering av Willys. Avsikten är att gatan ska 
får sitt första lager asfalt under hösten för att sedan bli toppbelagd 2021 men detta sker i samråd med exploatören som står för kostnaderna. 
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Under hösten kommer ett förhöjt övergångsställe att anläggas på Drottninggatan vid Torvaldsgatan. Under hösten kommer även större 
beläggningsarbeten att utföras på Järngatan, Ödmansgatan från Bergslagsgatan till Nygårdsvägen samt på del av Vänersborgsvägen söder om 
Schölinsgatan. 
Vintern 2019-2020 var mycket mild så få vinterväghållningsinsatser behövde göras. Vår målsättning är att vara lyhörda och agera på synpunkter från 
allmänheten gällande snöröjning och halkbekämpning för att få en så god funktion och standard som möjligt med de medel vi har. 
Enskilda vägar: 
Vi har betalat ut årligt driftbidrag till enskilda vägar enligt samma reglemente som tidigare år. Nämnden betalar även ut ett så kallat "särskilt 
driftbidrag" då samfälligheterna gör större förbättringar på sina vägar. För "särskilt driftbidrag" har vi dock en kö som uppgår t ill 535 tkr som vi inte 
har utrymme att utbetala och den ser ut att öka vilket skapar en ogynnsam situation. 
Tillgänglighetsanpassning: 
Under hösten görs en pga corona-pandemin framskjuten tillgänglighetspromenad och då görs en prioritering av åtgärder tillsammans med 
handikapprådet med målsättning att utföra under hösten. 
Rent och snyggt: 
Städning med sopmaskin sker två dagar per vecka i respektive kommun maj-november. 
Under helger maj-september städas centrum i samverkan med idrottsföreningen Åmåls IBK. 
Vi har även fått hjälp av feriearbetare med städning och ogräsrensning i centrum. Dikesslåtter har körts i samma omfattning som föregående år och 
vi planerar för att utföra sk höjdröjning under hösten för att säkerställa att tunga/höga fordon tar sig fram och för att vinterväghållning ska kunna 
utföras (fri höjd ska vara minst 4,6 m). 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 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% 

 
Anlagt ny GC-väg vid Rågvägen på Västra Åsen samt anlagt ny gata och GC-väg i samband med flytt av Östra Åsenvägen för att möjliggöra 
etablering av Willys. 
Under hösten anläggs förhöjt övergångsställe på Drottninggatan vid Torvaldsgatan och ca 250 m ny gc-väg anläggs på Järngatan. Båda åtgärderna 
är vi beviljade statligt trafiksäkerhetsbidrag för men för Järngatan kommer bidraget att utbetalas först 2021.  
Vi har deltagit som sponsorer för Trafikkalendern som delger skolorna ett undervisningsmaterial om skolvägar och trafiksäkerhet likt tidigare år, samt 
kampanjer med reflexer, västar och cykelhjälmar till mindre skolbarn. Vi uppmanar aktivt skolor i åk F-6 att medverka i kampanjen "Gå & cykla till 
skolan" för att stimulera till att fler ska välja detta alternativ. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens rekommendationer, 0,7% för vatten, 0,6% för spill   

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 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% 

 
Projektet med VA-utbyggnad och anslutning av Tössebäcken är nu färdigställt. Totalt har ca. 3 km vatten och spillvattenledningar förlagts, vilket på 
sikt medger anslutning av ca. 60 nya abonnenter till VA-kollektivet. Projektet har varit en samförläggning med Vattenfall med kommunen som 
byggherre, och utöver VA-utbyggnaden har flera kilometer luftledningar omlagts till markförlagda kablar. Innan året är slut förväntas därmed 
merparten av de bebyggda fastigheterna vara anslutna som abonnenter i VA-kollektivet. Området kommer att lyftas in i verksamhetsområde för 
vatten- och spillvatten, och då kostnaden för utbyggnaden är av en dignitet som i väsentlig mån överstiger ordinarie taxa i kommunen kräver 
gällande regelverk att området särtaxeras för att täcka kollektivets kostnader för utbyggnaden. Anslutningsavgifter har fastslagits och kommunicerats 
till boende, och fakturering kommer att påbörjas under hösten. 
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VA-omläggning i befintligt ledningsnät 2020 har tvingats omprioriteras för att täcka kostnader för oplanerat behov av åtgärd på dagvattennätet i Östra 
Åsen pga. behov av nyexploatering av Willys. En sammanställning av aktuella åtgärder och resulterande omläggningstakter redovisas i samband 
med årsbokslut. 
Spolplaner för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar är upprättade. Driftsättning av aktuella planer är 
försenade då infrastruktur för hantering av spolslam saknas. Driftsättning planeras nu kunna ske tidigast 2021.  
I kombination med förstärkta re-investeringsramar avser enheten fortsatt jobba mot att i så hög grad som möjligt säkerställa optimering av antalet 
lagda meter med investerad krona, t.ex genom tillämpning av ny teknik som schaktfri ledningsrenovering.  
Någon statistik på vattenläckor har ännu inte sammanställts för 2020. Denna statistik sammanställs i samband med årsbokslutet. 
Enheten har stor fokus på att byta dåliga/gamla ledningar i syfte att proaktivt minska risken för akuta läckor och relaterad negativ påverkan på 
erhållen servicenivå. Enhetens ansträngningar lönar sig då en tydlig nedåtgående trend kan påvisas för andelen läckvatten i näten, se nedan. 

 
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 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvatternkvaliteten    

 
För vattenverken i Åmål, Edsleskog, Ånimskog och Fengersfors har inga avvikelser förekommit. 
Tösse vattenverk: 
I Tösse har avvikelser i form av tjänligt med anmärkning förekommit på vatten från verk, samt hos användare. Avvikelserna utgjordes i samtliga fall 
av förhöjda halter odlingsbara mikroorganismer. Orsaken är sannolikt en äldre UV-enhet, vilken också utreds. En ny UV-enhet avses installeras i 
samband med verkets renovering. Investeringsmedel finns avsatta för detta i aktuell investeringsplan. I syfte att reducera antalen innan åtgärd på 
UV-aggregatet har en tillfällig klorering av vattnet installerats. 
Utöver ovanstående överskrider vattnet gränsvärdena för Radon, Alfaaktivitet, individuella radionuklider och indikativ dos. Åtgärd i form av förstärkt 
rening för att aktuella gränsvärden uppfylls är således nödvändig. Åtgärder för att justera även dessa parametrar ingår i den planerade renoveringen 
av verket. 
Under varma somamrveckor har Tösse haft problem med vattentillgången förekommit pga. ökat vattenbehov för i huvudsak bevattning. Vidtagna 
åtgärder har konstaterats vara otillräckliga för att långsiktigt trygga vattentillgången. Aktuella problem började regelbundet uppstå i samband med 
den mycket torra sommaren 2018. En utredning kommer därför att tillsättas hösten 2020 för att utreda möjligheten att etablera ytterligare en brunn. 
Detta är extra angeläget givet aktuell anslutning av tillkommande fastigheter i Tössebäcken. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde    

 
Åmåls reningsverk: 
Utgående vattens ekologiska och kemiska status är normal och under begränsningsvärdena med god marginal. Även reningsgraden är bra och ska 
med god marginal uppfylla de gällande kraven för olika parametrar. 
Förhoppningsvis ska de stora mängder nederbörd som kraftigt påverkade resultaten hösten 2019 utebli 2020. Detta medför sannolikt, med 
bibehållna resultat, ett bättre årsresultat 2020 än 2019. 
Tösse reningsverk: 
Anläggningen har varit behäftad med problem i och med ett haveri av verkets biorotor. Reningsresultaten har aktuell period 2020 nu varit betydligt 
bättre. 
Resultaten har vid ett provtagningstillfälle påverkats av att entreprenören ansvarig för utbyggnaden av VA till Tössebäcken utan VA-enhetens 
kännedom blockerat möjligheten för slamtömningsentreprenören att tömma verkets slammagasin. Detta enskilda prov bör dock ej påverka 
årsresultaten så pass mycket att begränsningsvärdena ej uppfylls. 
Edsleskogs reningsverk: 
Verket har tidigare varit behäftat med problem med reningen med anledning av mycket höga halter i inkommande vatten till  verket som inte kunnat 
förklaras. Orsaken har nu identifierats och åtgärdats. En åter välfungerande rening på verket är därmed återställd.  
Fengersfors och Ånimskogs reningsverk: 
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Aktuella reningsanläggningar uppfyller ännu ej aktuella utsläppskrav. Som ett led i pågående utredningsarbete har två pilotanläggningar testkörts i 
Fengersfors. Dessa är nu färdigställda och resultaten kommer att utnyttjas i kommande projektering av anpassade reningsanläggningar i 
Fengersfors och Ånimskog som enligt liggande investeringsbudget avses genomföras 2024 och 2025. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Aug 2020 

 
Mål 2020 

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

Statistik från bl.a. felanmälassystemet    

 
Nya riktlinjer tas fram kring effektiv hantering av inkomna ärenden i Infracontrol, vilket kommer göra hanteringen tydligare för personalen. 
Under hösten kommer bokningssystemet Interbook Go för bokning av idrottshallar och planer i Åmåls kommun att implementeras samt hantering av 
bidragsutbetalningar. Kundregistret i Interbook Go kommer att kvalitetssäkras för att minska handläggningstiden vid utbetalningar av bidrag. Ett 
arbete för att kunna erbjuda en digital lösning vid ansökningsförfarandet av bidrag pågår och information om e-tjänsten till föreningarna om 
bidragsansökningar kommer att ske runt årsskiftet. 
Arbetet med att implementera nya e-tjänster pågår där ansökan om nyttoparkeringstillstånd tillkommit under perioden. 
Handläggare har kompetensutvecklat sig snabbare inom det digitala området pga pandemin genom deltagande i digitala kurser, digitala möten och 
hemarbete på distans. Vi har arbetat med tekniska lösningar så att även kundtjänst har kunna arbeta hemifrån vid behov. Investeringar i digital 
utrustning har gjorts för att klara omställningen. Under våren ökade både antal samtal till kundtjänst samt antal ärenden til l Infracontrol, vilket kan 
vara ett resultat av att invånarna rört sig mer ute i det offentliga rummet. 
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Ekonomisk rapport för Teknik- o fritidsnämnden 

efter augusti år 2020 

 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 147 085 142 252 4 832 213 379 -2 350 
 

 

Kommunbidrag 43 167 43 167 -0 64 751 0 
 

 

Kostnader -175 246 -183 059 7 813 -274 244 -575 
 

 

Räntekostnader -2 371 -2 591 220 -3 886 0 
 

 

Resultat 12 635 -230 12 865 -1 -2 925 
 

 

 
 
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 plus 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 - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 82 384 79 008 3 376 118 512 -1 850 
 

 

Kommunbidrag 43 167 43 167 -0 64 751 0 
 

 

Kostnader -111 690 -120 890 9 200 -181 219 2 150 
 

 

Räntekostnader -1 226 -1 363 137 -2 044 0 
 

 

Resultat 12 635 -77 12 712 -0 300 
 

 

 
UTFALL 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar högre intäkter och lägre kostnader än budget efter augusti. Driftbidraget från 
Åmåls kommun och kommunbidraget från Säffle kommun är bokfört alla åtta månader. Bidrag från arbetsförmedlingen för personal i 
arbetsmarknadsåtgärder är likaså bokfört för hela perioden. Fördelningen av GS-personal är gjord t.o.m. augusti. Hyran för de fasta 
anläggningarna i Åmål är registrerade t.o.m. augusti. Kapitalkostnaderna i Säffle är aktiverade men aktuella hyror för sim-, Tegnér- 
samt nya bollhallen saknas delvis då dessa ännu inte är fastställda. Då stor osäkerhet fortsatt föreligger i slutliga summor för dessa 
hyror har periodiseringar eller justeringar ej gjorts. Detta medför huvudsakligen den stora differensen i utfall mot budget på 
kostnadssidan. Intäktssidans positiva avvikelse förklaras främst av ej budgeterade externfaktureringar för gatu- och park- och 
fritidsenheten, som även påverkar kostnadssidan. 
 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till +300 tkr efter uppföljning augusti. 
Nämnd/Administration/Teknisk planering +150 tkr 

• Inom teknisk planering finns fortsatt vakant tjänst för såväl Säffle som Åmål. 
• Avvikelse i fakturering från administration p.g.a. omfördelade tjänster. 

Gatuenheten +1 700 tkr 
• Som tidigare nämnts har väderleken påverkat utfallet för vinterväghållningen positivt. Efter kostnadsberäkningar för höstvintern 

så beräknas ett överskott i denna verksamhet. 
• Fördelningen av GS-personal för åtta månader är med i utfallet. 
• Överskott möjliggör medvetna satsningar med insatser på utvalda verksamheter 

Park & Fritidsenheten -1 850 tkr 
• Fortsatt osäkert hur stort intäktsbortfall som drabbar enheten i slutet av året p.g.a. rådande pandemi. Såväl sim- som 

sporthallar har betydligt lägre besöksfrekvens. 
• Ännu ingen fastställd hyra för sim-, Tegnér- och nya bollhallen. 
• Säffle simhall beräknas fortsatt redovisa ett underskott med 700 tkr i uteblivna intäkter samt 500 tkr p.g.a. höga 

personalkostnader. 
• För Åmåls simhall beräknas uteblivna intäkter nu till 1 000 tkr. Lägre kostnader i vattenförbrukning om 500 tkr på helåret. 
• Fördelning av GS-personal för augusti är med i utfallet. 
• Ökade intäkter för Säffle gästhamn medför överskott om 100 tkr. 
• Planerade åtgärder mot barkborreträd medför borttagande av tidigare prognosticerat överskott för Säffles skogsverksamhet. 

Städ +300 tkr 
• Lägre intäkter p.g.a. minskade timmar extrastäd samt att några få mindre objekt upphört. 
• Utfallet för personalkostnader har under sommarperioden påverkats positivt. 
• Sjuklönekostnaderna har ökat, men enheten har fått kompensation från Försäkringskassan. 
• Samtidigt lite återhållsamhet och lägre utfall för övriga kostnader. 
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Nämnd/adm/tkp 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 6 518 7 295 -777 10 942 -400 
 

 

Kommunbidrag 3 109 3 109 -0 4 663 0 
 

 

Kostnader -8 798 -10 383 1 585 -15 605 550 
 

 

Räntekostnader -0  -0    

Resultat 829 21 808 0 150 
 

 

 
Efter augusti månad redovisar administration, nämnd och teknisk planering både lägre intäkter och kostnader än budget. 
Kostnadssidans lägre utfall beror främst på att budgetposten för satsningar på kompetensutveckling samt arbetsmiljö finns här, men 
också ej tillsatta vakanta tjänster. På intäktssidan finns en avvikelse i fakturering från administrationen p.g.a. diverse förändringar i 
tjänster från årets början. Detta kommer vid årets slut innebära ett minskat intäktsutfall mot budget, vars underskott dock reduceras 
av en nuvarande vakant tjänst som ej tillsätts. Inom teknisk planering Säffle finns fortsatt en ej tillsatt vakant tjänst, likaså en 
pensionsavgång i Åmål. Detta tillsammans med ett lägre utfall mot budget i nämndkostnader prognosticeras ett överskott om 150 
tkr. 

 
 
Gatuenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 25 025 23 122 1 902 34 684 -50 
 

 

Kommunbidrag 14 225 14 225 -0 21 338 0 
 

 

Kostnader -35 186 -36 200 1 014 -54 332 1 750 
 

 

Räntekostnader -1 024 -1 127 102 -1 690 0 
 

 

Resultat 3 039 21 3 018 -0 1 700 
 

 

 
Gatuenheten i Säffle och Åmål justerar sin prognos efter augusti till ett överskott på +1 700 tkr. 
Överskottet inom enheten förklaras med att vi beräknar att vinterväghållningen kommer gå plus med 1 500 tkr i Säffle respektive 1 
250 tkr i Åmål. Vi har utfallet för våren och uppskattat kostnader för höstvintern med ett antal insatser för snöröjning och 
halkbekämpning. 
Avvikelser på intäktssidan förklaras med en aconto-faktura till extern kund för nedlagda kostnader vid Ö:a Åsen/Eurocash. 
Fördelningen av GS-personal för augusti finns med i utfallet så alla intäkter följer budget. 
Noteringar gällande kostnadssidan så är det som sagt en positiv påverkan för vinterväghållningen men andra verksamheter gör att 
vi ligger i nivå med budget. Budgeten för vägbidragen är linjär men betalas ut vår/tidig sommar och i utfallet finns nu i princip hela 
årsbudget registrerad. När det gäller trafikövervakningen så kommer vi göra ett underskott på 50 tkr i Åmål p.g.a. mindre intäkter än 
tidigare år. Eventuellt kan det hänga ihop med Coronapandemin, dock syns inte riktigt samma effekt i Säffle. 
Med tanke på enhetens överskott gällande vintervägen, så möjliggör det och beslut har tagits på en medveten satsning på diverse 
andra verksamheter. Givetvis med försiktighet och genomtänkt planering, men kommer leda till valda verksamheter överskrider 
budget i slutet av året. 
Tydligt önskemål om linjemålning och nya vägskyltar finns för trafikanordningar i Åmål, som gör att vi överskrider budget med ca 
200 tkr, som ett exempel. 
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Park- och fritidsenhet 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 31 388 28 858 2 530 43 287 -1 400 
 

 

Kommunbidrag 25 833 25 833 0 38 750 -0 
 

 

Kostnader -49 230 -54 649 5 418 -81 692 -450 
 

 

Räntekostnader -195 -230 35 -345 0 
 

 

Resultat 7 796 -187 7 983 -0 -1 850 
 

 

 
Park- och fritidsverksamheten redovisar efter augusti högre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Bidrag från 
arbetsförmedlingen till och med juli är inkomna, och augustis bidrag är periodiserade för delåret. Fördelning av GS-personal är med 
för augusti månad. Aktuella hyreskostnader för sim-, Tegnér- och bollhallen saknas fortfarande i Säffle. Föregående års hyra för 
simhall/Tegnér har debiterats enheten men kommer att justeras när de nya hyrorna är färdigförhandlade. På grund av osäkerheten 
kring slutliga hyressummor och villkor har inga periodiseringar eller justeringar för dessa gjorts för delåret. Detta, till största del, 
medför kostnadssidans avvikande utfall mot budget. I Åmål är samtliga hyror för de fasta anläggningarna medräknade, inklusive 
augusti månad. Nästintill samtliga intäkter för gästhamn samt båtplatser är inkomna, vilket medför en stor avvikelse i utfall mot 
periodens budget på intäktssidan då budgeten är jämnt fördelad över hela året. Ej budgeterade externa arbeten medför även 
avvikelser både på intäkts- och kostnadssidan. 
För simhallen i Säffle prognostiseras fortsatt ett underskott på -1 200 tkr p.g.a. lägre intäkter och högre personalkostnader än 
budgeterat. Fortsatt är nästan alla bokningar och evenemang inställda vilket medför ett stort underskott på intäktssidan. Även Åmåls 
simhall har drabbats av mindre besökare i och med rådande pandemi. Här kan en ännu lägre besökarfrekvens ses, och om 
nuvarande intäktsläge fortlöper beräknas inkomstbortfallet vid slutet av året till cirka -1 000 tkr. Efter uppdaterad mätaravläsning för 
vattenförbrukning, som innan senast gjorts fyra år sedan, har en större återbetalning inkommit på grund av lägre värde. Detta 
innebär en minskad kostnad för helåret om ca 500 tkr jämfört med budget. Tidigare prognosticerat underskott om -500 tkr kvarstår 
därmed för Åmåls simhall. 
På grund av en mild vinter och därmed låga driftkostnader prognosticeras ett överskott för växthuset om 150 tkr. För Säffles 
skogsverksamhet prognosticeras det tidigare överskottet om 200 tkr att förbrukas för att åtgärda de barkborreträd som uppkommit. 
En ökad trafik i Säffle gästhamn har medfört ökade intäkter som förväntas medbringa ett överskott om 100 tkr vid årets slut. 
Prognosen efter augusti är för park- och fritidsenheten -1 850 tkr varav Säffle står för -600 tkr och Åmål för -1 250 tkr. 

 

Städenhet 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 19 453 19 733 -280 29 599 0 
 

 

Kostnader -18 476 -19 658 1 183 -29 590 300 
 

 

Räntekostnader -6 -6 -0 -9 0 
 

 

Resultat 971 69 902 -0 300 
 

 

 
Städenheten beräknas göra ett resultat på +300 tkr när året är slut. 
Tabellen visar lägre intäkter än budget, som förklaras med minskat utfall för extrastäd då bl.a. gymnasieskolor varit stängda under 
våren samt att några mindre objekt upphört. 
Avvikelsen på kostnadssidan hänger ihop med att personalkostnaderna varit låga under sommarperioden då personalen haft 
semester och ledigt. Konstruktionen med uppehållslön gör att utfallet kommer överstiga budget återstoden av året, men avvikelsen 
blir nära noll vid årets slut. Sjuklönekostnaderna har nära på fördubblats jämfört med samma period förra året, men enheten har fått 
kompensation från Försäkringskassan med ca 250 tkr. 

Samtidigt har vi haft återhållsamhet på inköp av större poster då hösten fortfarande är osäker på många vis med avseende på 
Covid-situationen. 
Om inget oförutsett inträffar under hösten tror vi på ett positivt resultat på enheten. 
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Teknik- o fritidsn affärv 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 64 701 63 244 1 457 94 867 -500 
 

 

Kostnader -63 556 -62 169 -1 386 -93 025 -2 725 
 

 

Räntekostnader -1 145 -1 228 83 -1 842 0 
 

 

Resultat 0 -153 153 -0 -3 225 
 

 

 
UTFALL 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar efter augusti månad högre intäkter än budget. I och med delårsbokslutet har 
resultaten för samtliga avgiftsfinansierade enheter bokförts, vilket påverkar intäktssidan. För VA Säffle ligger intäkterna i paritet med 
budget för perioden, om något högre. För VA Åmål har en allmän minskning i intäkter setts, främst för perioden maj-juni där 
förbrukningsnivåer varit lägre främst för Åmåls simhall jämfört med tidigare år. Gällande renhållningskollektiven så ligger Säffles 
intäktsutfall något över budget p.g.a. slamtömningen, medan något lägre för Åmål. För Östby avviker intäktssidan negativt då 
budgeten är linjär men utfallet varierar något under året. 
På kostnadssidan redovisas ett högre utfall än budget för perioden. Entreprenadkostnader och behandlingsavgifter har periodiserats 
för augusti månad för renhållningen och hyran för de fasta anläggningarna i Åmål är registrerade för samtliga månader. Elkostnader 
på Åmåls reningsverk är nu även bokföra, däribland justering av för lågt fakturerade elkostnader för 2018 och 2019. 
 

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 treårsperiod. 
På helåret beräknas resultatet till -3 225 tkr efter uppföljning augusti. 
 

Säffle 

VA-verksamheten -1 125 tkr 
• Stora kostnader avseende vattenläckor jämfört med samma period föregående år. 
• Renovering på avloppsreningsverk, diverse insatser. 
• Ökade kostnader för underhåll, kapitalkostnader och personalkostnader medför att taxan behöver revideras. 
• Verksamheten har en tidigare skuld till kollektivet som uppgår till 407 tkr. 

Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr 
• Intäkterna är högre än budget hänger ihop med intäkter för slamtömning. 
• Vid en periodisering av sommarkunderna som debiteras i höst så ligger utfallet ännu bättre till. 
• Avvikelser på kostnadssidan hör samman med fördyrade entreprenadkostnader 

 

Åmål 

VA-verksamheten -1 800 tkr 
• Hyran för de fasta anläggningarna är bokföra för samtliga månader. 
• Elkostnader för reningsverket har nu inkommit och bokförts, där även augustis kostnad har periodiserats. P.g.a. tidigare 

felfakturering är justering av två föregående års elkostnader även med, vilket således ger ett negativt utslag på årets resultat. 
• Minskade rörliga intäkter jämfört med föregående år medför underskott. 
• Ökade kostnader för underhåll, kapitalkostnader, personalkostnader och minskad rörlig intäkt gör att taxan behöver revideras. 
• Verksamheten har en tidigare skuld till kollektivet som uppgår till 1 734 tkr. 

Renhållningsverksamheten +300 tkr 

• Intäkterna något lägre än budget. 
• Periodiseras intäkterna för fritidshusen så överträffas budgeten. 
• När det gäller kostnadssidan så är personalkostnaderna lägre än budget, som hänger ihop med vakans på milöjstrateg och 

tjänstledig personal. 
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Östby 

Det är bestämt 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 något under året. Minskad mängd med hushållsavfall ca 11 
%, men mängden grov- och farligt avfall har ökat vilket innebär en fördyring av verksamheten på området. Verksamheten drivs 
enligt plan men ovanstående faktorer gör att enheten kommer redovisa ett underskott på ca 600 tkr vid årets slut. 

 

VA-verk, Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 20 301 19 183 1 118 28 775 0 
 

 

Kostnader -19 195 -17 977 -1 218 -26 984 -1 125 
 

 

Räntekostnader -1 108 -1 194 86 -1 791 0 
 

 

Resultat -1 12 -14 -0 -1 125 
 

 

 
Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle redovisar efter augusti månad högre intäkter än budget för perioden. Omföring av 
resultatet i och med delårsbokslutet påverkar intäktssidan. Exkluderas denna post, om -1 042 tkr, ligger faktiska intäkter i paritet 
med budgeterat värde. En större negativ differens kan ses på kostnadssidan, där utfallet överstiger budget med cirka 1 200 tkr. På 
intäktssidan har fakturering gjorts till och med augusti, förutom för en större företagskund som faktureras kvartalsvis. 
Kostnadssidans avvikelse beror främst på högre utfall på verksamheterna vattenverk, vattenledningar och avloppsreningsverket. 
Höga kostnader har under året setts för vattenläckor, där en ökning om ca 900 tkr kan ses i år jämfört med samma period 
föregående år. Diverse renoveringar av rensgaller, slamskrapor, ventilation samt torellpumpar medför avloppsreningsverkets höga 
utfall. Kapitalkostnaderna för perioden är bokförda. P.g.a. ovannämnda kostnadsavvikelser samt kvarvarande arbete med 
fiberanslutningar, takpappsbyte för pumpstation och spolningar prognosticeras det i Säffle ett underskott om -1 125 tkr. Enhetens 
skuld till kollektivet om 400 tkr bör i och med nuvarande prognos hanteras i år. 

 
VA-verk, Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 15 385 15 111 275 22 666 -600 
 

 

Kostnader -15 380 -15 101 -279 -22 665 -1 200 
 

 

Räntekostnader -4 -1 -3 -1 0 
 

 

Resultat 1 9 -7 -0 -1 800 
 

 

 
Vatten- och avloppsverksamheten i Åmål redovisar efter augusti något högre intäkter och kostnader än budget för perioden. Likt 
Säffle har omföring av resultatet i och med delårsbokslutet påverkat intäktssidan. Borttagandet av denna post, om 945 tkr, medför 
en negativ avvikelse på intäktssidan på ca 670 tkr. Debitering till kund har gjorts till och med augusti månad. En allmän minskning 
av vattenförbrukning har setts löpande under året. Den största avvikelsen är simhallen, där en sent uppdaterad mätaravläsning 
medfört en större återbetalning och därigenom minskad rörlig intäkt. På kostnadssidan är kapitalkostnader för augusti periodiserade 
och därmed inräknade. Elförbrukningen för reningsverket är nu debiterad från Åmåls kommun, och augustis kostnad har 
periodiserats för delårsbokslutet. P.g.a. felfakturering och således för lågt inkomna elkostnader för 2018/2019 på 
avloppsreningsverket har denna justering inkommit och därmed belastat årets resultat. Åtgärder på reningsverket på 
externslamstyrningen, slamförtjockare, mekanisk rening samt ersättning av blåsmaskin förväntas uppgå till 450 tkr. Minskade 
intäkter tillsammans med ökade elkostnader och resterande planerade åtgärder medför ett prognosticerat underskott om -1 800 för 
Åmål. Enhetens skuld till kollektivet om 1 734 tkr bör i och med nuvarande prognos hanteras i år. 
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Renhållning Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 13 028 12 650 378 18 975 0 
 

 

Kostnader -13 028 -12 676 -351 -18 975 0 
 

 

Resultat 0 -26 27 0 0 
 

 

 
Renhållningskollektivet i Säffle beräknas till +/- 0 tkr. 
Intäkterna överstiger budget och det beror till stor del av slamtömningen som har högre intäkter än budget under jan-aug, men den 
verksamheten är inte linjär utan utfallet varierar över tid. Om vi dessutom periodiserar debiteringen av sommargäster så ligger vi 
något över budget även för hushållsdelen. 
Avvikelser på kostnadssidan hör samman med en fördyring av entreprenader (Urbaser och Ragnsells) med drygt 4% om man 
jämför samma period föregående år. 

 
Renhållning Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 8 158 8 417 -259 12 625 100 
 

 

Kostnader -8 129 -8 477 347 -12 583 200 
 

 

Räntekostnader -29 -28 -1 -42 0 
 

 

Resultat 0 -88 88 0 300 
 

 

 
Renhållningsverksamheten i Åmål beräknas till +300 tkr. 
Intäktssidan understiger budget i tabellen men om man periodiserar intäkterna för sommargäster som debiteras under hösten, så 
kan vi prognostisera ett överskott. Budgeten är linjär med en tolftedel, men utfallet för fritidshusen registreras i oktober. 
När det gäller kostnadssidan så är upplupna entreprenadkostnader och behandlingskostnader bokförda i augusti och det som gör 
den positiva avvikelsen är lägre personalkostnader. Budgeterad del av miljöstrateg och tjänstledig person ersatt med billigare 
arbetskraft. 

 
Östby 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget 

Jan - Aug 

2020 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2020 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 7 829 7 884 -55 11 826 0 
 

 

Kostnader -7 824 -7 938 114 -11 818 -600 
 

 

Räntekostnader -5 -5 0 -8 0 
 

 

Resultat 0 -60 60 -0 -600 
 

 

 

Beslut är taget att Östby återvinningscentral skall fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets 
slut. 
På grund av rådande pandemi så har aktiviteten varit större än normalt på området, då större mängd grov- och farligt avfall har 
lämnats in än beräknat. Det har även varit extrapersonal på lördagar under sommaren. Dessutom har det funnits ett stort lager av 
tryckimpregnerat virke som kommer behandlas under 2020. 
Alla dessa omständigheter gör att vi beräknar ett underskott på ca 600 tkr vid årets slut. 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Helen Halvardsson 
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Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2020 

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 300 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav 525 tkr avser Säffle och -225 tkr 
avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett underskott om -1 125 tkr och verksamheten för renhållning  
+/- 0-resultat. VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett underskott om 
-1 800 tkr och renhållningen i Åmål ett överskott med 300 tkr. Östby 
prognostiserar ett underskott om -600 tkr som vid årets slut debiteras 
renhållningskollektiven. 

Åren 2020-2022 och framåt blir nämndens största utmaning att finansiera 
avskrivningar och ränta. Förvaltningen bedömer inte att nuvarande 
ekonomiska förutsättningar ger utrymme för utökad verksamhet eller höjd 
ambitionsnivå. Nämnden kan istället behöva minska sin verksamhet eller 
sänka ambitionsnivån. 

Bakgrund 

Samtliga nämnder, styrelser och bolag ska enligt gällande regler presentera 
delårsrapporter där man beskriver händelser av väsentlig betydelse som 
inträffat under årets första del samt lämna upplysningar om kommunens 
förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut, 2020-09-15 

Investeringsuppföljning efter augusti, 2020-09-15 

Förvaltningens ståndpunkt 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 300 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav 525 tkr avser Säffle och -225 tkr 
avser Åmål. Största delen av detta överskott ligger i gatas vinterväghållning, 
som i Säffle medför ett överskott om 1 500 tkr och 1 250 tkr i Åmål.  
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För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett underskott om -1 125 tkr. Verksamheten har en tidigare 
skuld till kollektivet. Verksamheten för renhållning prognosticerar ett +/- 0-
resultat. VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett underskott om -
1 800 tkr. Verksamheten har en tidigare skuld till kollektivet. Renhållningen 
i Åmål prognosticerar ett överskott med 300 tkr. Östby prognostiserar ett 
underskott om -600 tkr som vid årets slut debiteras renhållningskollektiven. 

Investeringsuppföljning  

Säterivägen – Fiskodling, 2 900 tkr (gatuenheten) 
Medel för ny infartsgata/korsning från Dusevägen till Fiskodling på 
Säterivägen, gatubelysning samt eventuell gc-väg. Projektering pågår men 
byggnationsstart påbörjas först när markköp mm är klart, sannolikt vinter/vår 
2021. 
Utbyggnad Kronvägen, 2 300 tkr (gatuenheten) 
Medel för att bygga ut gata och gc-väg i Norra Rolfseruds industriområde. 
Kronvägen etapp 2 byggs ut för att möjliggöra byggnation på planlagda 
tomter. Avsikten är att arbetet startas hösten/vintern 2020. Merparten av 
medlen kommer således sannolikt behöva flyttas med till 2021. 
Säterivägen – Fiskodling, 7 100 tkr (VA-enheten) 
Projektering pågår. Medel som ej förbrukas innevarande år flyttas med till 
2021. 

Renovering bassänger och avdelare vattenverk, 8 663 tkr 
Åtgärd ingår i partneringupphandling för flera projekt under en flerårsperiod 
i både Säffle och Åmål. Upphandling planeras färdigställas okt-nov. 
Ytterligare konsultkostnader om ca 200 tkr kommer att uppstå för 2020. 
Resterande medel önskas medflyttas till 2021. 

Utbyggnad Kronvägen, 1 800 tkr (VA-enheten) 
Medel avsedda för utbyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp vid 
Norra Rolfseruds industriområde. P.g.a. start vid årets slut behöver 
kvarvarande medel medflyttas till 2021. 

Renovering vattentorn Fengersfors, 1 000 tkr 
Åtgärd ingår i partneringupphandling för flera projekt under en flerårsperiod 
i både Säffle och Åmål. Upphandling planeras färdigställas okt-nov. 
Ytterligare konsultkostnader om ca 200 tkr kommer att uppstå för 2020. 
Resterande medel önskas medflyttas till 2021. 

Anslutning Tössebäcken, 4 936 tkr 
Samtliga åtgärder är färdigställda. Vissa kostnadsjusteringar kan återstå för 
samförläggning med andra ledningsägare. Projektet har överskridit 
budgeterade medel med cirka 1 100 tkr. Underskottet avses pareras med 
förväntat överskott på projekt "Byte Ledningsnät". 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Med bakgrund av det prognostiserade utfall som redovisats ovan, gör 
förvaltningen följande bedömning: 

Investeringar 

Åren 2020-2022 och framåt blir nämndens största utmaning att finansiera 
avskrivningar och ränta. Tillkommande investeringar och ökade 
investeringsvolymer där nämnden inte kompenseras för kostnader 
motsvarande avskrivning och ränta innebär att motsvarande 
neddragningar/effektiviseringar måste hittas inom verksamheterna.  

Drift 

En mild vinter och därav lågt utfall i gatas vinterväghållning medför 
skattefinansens positiva prognosticerade resultat. En genomsnittlig vinter 
skulle således inneburit ett kraftigt underskott, och är en alltmer resonabel 
utgångspunkt för bedömning av det ekonomiska läget. Fortsatt osäkerhet 
föreligger i slutliga hyror för sim-, Tegnér och nya bollhallen. Då dessa utgör 
en betydande andel av förvaltningens totala driftbudget får de stor inverkan 
på verksamheten. Rådande pandemi har även slagit hårt, i synnerhet för de 
båda simhallarnas besöksfrekvens som drastiskt minskat. 

En stor del av kommande års investeringar är reinvesteringar i befintliga 
objekt. Detta avser anläggningar som vi redan har och driftar. Flertalet av 
dessa är fullt avskrivna och uttjänta och behöver därmed ersättas. 
Kapitalkostnader för reinvesteringar i egna anläggningar och objekt ligger på 
nämndens ansvar att hantera. 

Vissa kostnadsökningar såsom löner, hyror, inflation är ofrånkomliga. I 
finansiellt tuffare tider behöver nämnden finna besparingar på annat håll för 
att hålla tilldelad ram. Förvaltningen bedömer inte att nuvarande ekonomiska 
förutsättningar ger utrymme för utökad verksamhet eller höjd ambitionsnivå. 
Nämnden kan istället behöva minska sin verksamhet eller sänka 
ambitionsnivån. 

Måluppfyllelse 
Trenden för måluppfyllnaden är stabil överlag, och utförligare analys 
presenteras till bokslutet. Förvaltningens bedömning är att teknik- och 
fritidsnämnden uppfyller de flesta av sina mål under året. Bland annat har 
gång- och cykelvägnätet expanderat i båda kommunerna, och besöksantalet 
på kommunernas spår och leder har ökat. 

Den sistnämnda trenden kan till del härledas till rådande pandemi. 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer har följts av nämndens personal, vilket har 
påverkat sjukfrånvaron på vissa verksamheter. Målet om att minska 
sjukfrånvaron inom lokalvården med fem procentenheter t.o.m. år 2021 
uppfylls inte, då sjukfrånvaron legat på 11,4 % t.o.m. augusti, jämfört med 
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7,7 % år 2019. Pandemin har överlag ändrat förutsättningarna för de 
personaltäta verksamheterna. Nämnden har dock tagit emot feriepraktikanter 
i samma omfattning som tidigare år i både Säffle och Åmål samt medverkar i 
samverkan med Åmåls kommun kring projektet "Utvecklingsjobb Åmål. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti månad 2020 
godkänns. 

2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och 
rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter augusti godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Jakob Lindvall 
Förvaltningsekonom 
 
 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/246 

KS § 195 Svar på motion om nyval i Åmåls 
kommun - Tomas Lindström (TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Lindström (TL) inkom den 5 juni 2020 med en motion om nyval. 
Motionären hänvisar till ”konstiga turer i det politiska livet” som motivering till 
varför ett nyval skulle vara påkallat.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 166 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 22 september 2020 
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020 

Yrkande 
Ove Kaye (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska förslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag att 
kommunfullmäktige avslår motionen samt Ove Kayes (SD) förslag att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Ordföranden ställer proposition på de 
två förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 24
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Svar på motion om nyval i Åmåls kommun - 
Tomas Lindström (TL) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Lindström (TL) inkom den 5 juni 2020 med en motion om nyval. 
Motionären hänvisar till ”konstiga turer i det politiska livet” som motivering till 
varför ett nyval skulle vara påkallat.  

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Nyval kan förvisso ske i Sveriges kommuner och regioner. Kommunallagen (5 
kap, § 10) slår fast att: 

Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan 
ordinarie val. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar 
av de närvarande ledamöterna röstar för det. Ett beslut om 
extra val får dock inte fattas förrän sex månader har gått 
från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slår fast att ”kommuner och regioner 
som drabbas av politiska kriser ska kunna utlysa extra val. Det är ovanligt, men 
ibland kan det uppstå en politisk kris som gör det omöjligt att åstadkomma en 
beslutsför församling i kommunen eller regionen”.1 

Om ett nyval är nödvändigt för att Åmåls kommun ska vara beslutsför är 
naturligtvis ytterst en politisk fråga som fullmäktige har att ta ställning till. Med 
tanke på att det krävs två tredjedels majoritet i kommunfullmäktige för att besluta 
om nyval så är det dock helt nödvändigt med bred politisk konsensus i frågan.  

Kommunledningskontoret kan konstatera att inget i den kommunala 
beslutsprocessen i Åmåls kommun tyder på att beslutsförhet saknas med 
nuvarande politiska förutsättningar. Inget tyder heller på att det finns ett brett stöd 
inom majoriteten (S, MP och V) för nyval, något som krävs för att det ska kunna 
ske. 

                                                      
1 skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/extraval.1137.html 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bedöms inte ha bärighet på huruvida Åmåls kommun kan uppnå sina 
uppställda mål. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 22 september 2020 
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/80 

KS § 196 Svar på motion om utökat intervall för 
slamtömning baserat på slamavskiljarens 
storlek samt antal personer i hushållet - Lars-
Olof Ottosson (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta motionen som 
besvarad, med hänvisning till att ansvarig nämnd påtalat att det redan är möjligt 
med utökat intervall efter ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Ottosson (C) inkom med en motion om utökat intervall för 
slamtömning den 24 januari 2017. I motionen skriver Ottosson bland annat att det 
är orimligt att tömningsfrekvensen ska vara lika för alla boende i kommunen, utan 
att hänsyn tas till hur många personer som belastar en anläggning eller 
anläggningens kapacitet. Kommunens renhållningsföreskrifter säger att 
slamavskiljare och sluten tank vid permanentbostad ska tömmas en gång per år. 
För fritidshus gäller att slamavskiljare och sluten tank ska tömmas minst vartannat 
år. 

Teknik- och fritidsnämnden har berett motionen och beslutat föreslå att motionen 
anses besvarad. I beslutsunderlagen står att läsa att det redan idag är möjligt att få 
tömning av slam utglesat efter ansökan. Enskild prövning görs då av 
förutsättningarna. Exempelvis miljöpåverkan och anläggningsstorlek vägs då in. 
Teknik- och fritidsnämnden är dock av uppfattningen att det inte går att skapa 
något verktyg eller beräkningsnyckel för att schablonmässigt bevilja glesare 
tömning, på grund av att de enskilda förutsättningarna kan variera stort.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 164 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 21 september 2020 
- Beslut från teknik- och fritidsnämnden den 12 maj 2020 
- Tjänsteyttrande från renhållningschef den 26 mars 2020 
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 24 januari 2017 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Teknik- och fritidsnämnden 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 25



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Björn Skog 2020-09-21 KS 2017/80 1 (2) 
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

  
  

    bjorn.skog@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Svar på motion om utökat intervall för 
slamtömning baserat på slamavskiljarens 
storlek samt antal personer i hushållet - Lars-
Olof Ottosson (C) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta motionen som 
besvarad, med hänvisning till att ansvarig nämnd påtalat att det redan är möjligt 
med utökat intervall efter ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Ottosson (C) inkom med en motion om utökat intervall för 
slamtömning den 24 januari 2017. I motionen skriver Ottosson bland annat att det 
är orimligt att tömningsfrekvensen ska vara lika för alla boende i kommunen, utan 
att hänsyn tas till hur många personer som belastar en anläggning eller 
anläggningens kapacitet. Kommunens renhållningsföreskrifter säger att 
slamavskiljare och sluten tank vid permanentbostad ska tömmas en gång per år. 
För fritidshus gäller att slamavskiljare och sluten tank ska tömmas minst vartannat 
år. Teknik- och fritidsnämnden har berett motionen och beslutat föreslå att 
motionen anses besvarad. I beslutsunderlagen står att läsa att det redan idag är 
möjligt att få tömning av slam utglesat efter ansökan. Enskild prövning görs då av 
förutsättningarna. Exempelvis miljöpåverkan och anläggningsstorlek vägs då in. 
Teknik- och fritidsnämnden är dock av uppfattningen att det inte går att skapa 
något verktyg eller beräkningsnyckel för att schablonmässigt bevilja glesare 
tömning, på grund av att de enskilda förutsättningarna kan variera stort.   

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Motionären Lars-Olof Ottosson (C) framför en viktig synpunkt kring hur enskilda 
avlopp hanteras och de kostnader som uppstår i samband med detta. Det är viktigt 
att ha ett regelverk i kommunen som inte onödigt generaliserar eller lägger 
opåkallade avgifter eller tvång på den enskilde. I detta fall har det dock genom 
teknik- och fritidsnämndens hantering framkommit att det redan finns möjligheter 
för glesare slamtömning. Det framgår också tydligt varför det inte går att på ett 
generaliserbart sätt avgöra hur sällan ett enskilt avlopp behöver tömmas på slam. 
Det är kommunledningskontorets ståndpunkt att motionen bör kunna anses 
besvarad. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bedöms inte ha någon nämndvärd inverkan på kommunens möjlighet att 
uppnå målen i visionsstyrningsmodellen. 

Beslutsunderlag 
- Beslut från teknik- och fritidsnämnden den 12 maj 2020 
- Tjänsteyttrande från renhållningschef den 26 mars 2020 
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 24 januari 2017 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 21 september 2020 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Teknik- och fritidsnämnden 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-12 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2017-000103  

Svar på motion om utökat intervall för slamtömning 
baserat på slamavskiljarens storlek samt antal 
personer i hushållet 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet har genom Lars Olof Ottosson (C) 2017-01-24 lämnat in en 

motion i rubricerat ärende. Syftet är att möjliggöra ett förlängt intervall för 

slamtömning baserad på slamavskiljarens storlek samt antal personer i 

hushållet. Motionen återremitterades 2017-10-17 för utredning av 

möjligheten att ta fram ett enklare rådgivande verktyg som kan läggas som 

bilaga vid ansökan om förlängt tömningsintervall. 

Förvaltningen ser stora svårigheter i att åstadkomma ett verktyg för 

fastighetsägare som rättvist kan spegla de tekniska bedömningar och 

ställningstaganden utifrån individuella förutsättningar som görs i dessa 

ärenden. Däremot är det möjligt att ta fram en modell som förtydligar och 

förklarar hur miljöenheten metodiskt bedömer de faktorer som kan 

möjliggöra ökat tömningsintervall för slamtömning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-26 

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

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26 

Protokollsutdrag § 71, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2017-10-03 

Protokollsutdrag § 109, teknik- och fritidsnämnden, 2017-10-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-05-12 
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Teknik- och fritidsförvaltningen 
Veronica Carlsson Ulff, 0533-681780 
veronica.carlsson-ulff@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-03-26 
TFNSÅ 

2017/103 

 

 
KS 

2017/80 

 

  
 

Svar på motion angående ökat tömningsintervall för 
hushåll beroende på slamavskiljarens storlek 

Sammanfattning 

Centerpartiet har genom Lars Olof Ottosson (C) 2017-01-24 lämnat in en 

motion i rubricerat ärende. Syftet är att möjliggöra ett förlängt intervall för 

slamtömning baserad på slamavskiljarens storlek samt antal personer i 

hushållet. Motionen återremitterades 2017-10-17 för utredning av möjligheten 

att ta fram ett enklare rådgivande verktyg som kan läggas som bilaga vid 

ansökan om förlängt tömningsintervall. 

Förvaltningen ser stora svårigheter i att åstadkomma ett verktyg för 

fastighetsägare som rättvist kan spegla de tekniska bedömningar och 

ställningstaganden utifrån individuella förutsättningar som görs i dessa 

ärenden. Däremot är det möjligt att ta fram en modell som förtydligar och 

förklarar hur miljöenhten metodiskt bedömer de faktorer som kan möjliggöra 

ökat tömningsintervall för slamtömning. 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

Bakgrund 

Hur ofta en slamavskiljare och sluten tank ska tömmas anges i kommunens 

renhållningsföreskrifter som är antagna av kommunfullmäktige. Idag anges 

att obligatorisk hämtning av slam från slamavskiljare vid permanentbostad är 

en gång per år samt en gång vartannat år från fritidsbostad.  

 

I kommunens renhållningsföreskrifter finns idag möjlighet att söka ett förlängt 

tömningsintervall till vartannat år för slamavskiljare vid permanentbostad. 

Ansökan sker till kommunens miljökontor och hela anläggningen d v s 

slamavskiljare och efterföljande rening ska då uppfylla kraven på utförande 

(t.ex. slamavskiljarens konstruktion och funktion), kvalitet (t.ex. förmåga att 

ta hand om smittförande ämnen och övergödande ämnen) samt att 

anläggningen ska ha tillstånd enligt miljöbalken. 

 

Renhållningschef har varit i kontakt med ansvarig handläggare på 

miljöenheten i Åmåls kommun. När en ansökan kommer in görs alltid en 

individuell bedömning av hur ett förlängt hämtningsintervall skulle kunna 

påverka miljön. Faktorer som är av vikt vid i denna bedömning är 

avloppsanläggningens ålder och nuvarande funktion, aktuell belastning på 

anläggningen (antal personer, vilka fraktioner som leds till anläggningen etc.) 

samt den miljö dit vattnet från anläggningen sedan leds (grundvatten eller 

ytvatten). 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen i samråd med 

miljöenheten i Åmål. 



Säffle kommun 
Datum 

2020-03-26 
TFNSÅ 

2017/103 
Sida 

2(3) 
 

 

Beslutsunderlag 

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

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26 

Protokollsutdrag §71, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2017-10-03 

Protokollsutdrag §109, teknik- och fritidsnämnden, 2017-10-17 

Förvaltningens ståndpunkt 

Det är idag, enligt gällande renhållningsförskrift, möjlighet för fastighetsägare 

att få ett utökat intervall för. Fastighetsägaren kan i ansökan till miljökontoret 

peka på den faktor som nämns i motionen, nämligen överdimensionerad 

slamavskiljare i förhållande till antalet personer i hushållet, och få sin ansökan 

prövad. 

Handläggningen och bedömningen av ansökan om ökat 

slamtömningsintervall är teknisk och kräver expertkunskaper. Förvaltningen 

ser därför stora svårigheter i att åstadkomma ett verktyg för fastighetsägare 

som rättvist kan spegla de tekniska bedömningar och ställningstaganden 

utifrån individuella förutsättningar som en miljöskyddsinspektör gör i dessa 

ärenden. Om verktyget inte blir tillförlitligt för fastighetsägaren förlorar det 

sitt syfte, och riskerar medverka till att förvilla fastighetsägaren. 

Däremot är det möjligt att ta fram en modell som förtydligar och förklarar hur 

miljökontoret metodiskt bedömer de faktorer som kan möjliggöra ökat 

tömningsintervall för slamtömning. Nedan följer en överskådlig beskrivning 

av hur handläggningen av ansökan om utökat tömningsintervall för 

slamtömning går till, och vilka faktorer som tas i beaktande: 

Bedömningsgrunder Aspekter som talar för positivt dispensbesked 

Antal personer i 
hushållet 

Låg belastning (normalt 1-2 personer) 

Driftuppgifter om 
avloppet i ECOS 

 Efterföljande reningssteg finns 

 Anläggningen är relativt ny 

 Anläggningen är lämpligt dimensionerad 

Efterföljande 
reningssteg 

Efterföljande reningssteg finns 

Särskilda 
omständigheter 

Ex. att huset bebos av äldre personer, eller att huset 
sällan bebos 

Helhetsbedömning Sammanvägda aspekter 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 

tjänsteyttrandet. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 

Renhållningschef 
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Beslutet skickas till: 
 

Kommunfullmäktige Åmål 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/245 

KS § 239 Svar på motion om 
säkerhetsklassning av kommunstyrelsens 
ordförande - Tomas Lindström (TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, föredrar ärendet om den motion som Tomas 
Lindström (TL) lämnade in den 5 juni 2020 till Åmåls kommunfullmäktige. 
Motionen föreslår att kommunstyrelsens ordförande i Åmål ska 
”säkerhetsklassas”. Motiveringen är att det varit många ”konstiga turer i det 
politiska livet här i Åmål”. 

Kommunledningskontoret har berett motionen och föreslår att den avslås. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020 § 180 
- Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 20 oktober 2020 
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020 

Beslutet skickas till 
Motionären 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 26
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Svar på motion om säkerhetsklassning av 
kommunstyrelsens ordförande - Tomas 
Lindström (TL) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Lindström (TL) lämnade den 5 juni 2020 in en motion till Åmåls 
kommunfullmäktige. Motionen föreslår att kommunstyrelsens ordförande i Åmål 
ska ”säkerhetsklassas”. Motiveringen är att det varit många ”konstiga turer i det 
politiska livet här i Åmål”. 

Kommunledningskontoret har berett motionen och föreslår att den avslås. 

Beskrivning av ärendet 
På senare tid har begreppet ”säkerhetsklassa” florerat i Åmåls kommun på ett sätt 
som föranleder kommunledningskontoret att tro att en viss begreppsförvirring 
föreligger. Det är därför lämpligt att börja med att slå fast vad säkerhetsklass och 
säkerhetsprövning egentligen är.  

I Sverige finns Säkerhetsskyddslagen (2018:585) för att skydda den information 
och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhets mot spioneri, 
sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. 

Säkerhetsskyddslagen är till för att säkerställa hanteringen av information som har 
säkerhetsskyddsklassats enligt en fyrgradig skala, från den mest skyddsvärda 
informationen (kvalificerat hemlig) till den minst skyddsvärda (begränsat hemlig). 

I lagen beskrivs att den som ”genom anställning eller på något annat sätt ska delta 
i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas”. Det är upp till respektive 
verksamhet att klassificera information som säkerhetskänslig, hur känslig den är, 
samt att definiera vilka anställningar, eller andra positioner, som behöver 
säkerhetsprövas så att de därefter, om de befunnits säkra, kan få tillgång till 
informationen. 

Säkerhetsprövning anmäls till Säkerhetspolisen (SÄPO), som är den myndighet 
som gör slagningar mot registret och inplacering av individer i säkerhetsklasser, 
och processen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de 
intressen som skyddas genom lagen och ”i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. 

Kommunstyrelsen 
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Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas 
innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.”  

En säkerhetsprövning ska alltid göras innan deltagande i säkerhetskänslig 
verksamhet påbörjas, det vill säga innan en person exempelvis anställs eller 
tillträder en roll i en organisation. Säkerprövningen måste alltså vara direkt 
kopplad till en specifik befattning. 

När en organisation anmäler till SÄPO att man önskar göra en säkerhetsprövning 
av en person som man tänkt anställa, så anges vilken säkerhetklass som den 
anställde (eller den som på annat sätt ska delta i verksamheten) behöver prövas 
mot. Grovt tecknat så kan man säga att säkerhetsklass 1, som är den högsta 
klassen, är en säkerhetsklass där ett mycket litet antal individer ska antas kunna 
ingå. Den som prövas mot säkerhetsklass 1 förväntas ”i en omfattning som inte är 
ringa få delar av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemligt”. En 
sådan person ska också ha möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för 
Sveriges säkerhet.  

Detta innebär i praktiken att ingen befattning eller position i Åmåls kommun 
omfattas av säkerhetsklass 1. Av säkerhetsskyddsförordningen framgår att det 
endast är Sveriges regering som kan besluta om säkerhetsprövning mot 
säkerhetsklass 1. Den typ av information som skulle kunna tänkas vara vital 
information om rikets strategi vid invasion av främmande makt, ritningar över 
försvarsanläggningar, information om planerade sekreta operationer som företas 
inom underrättelsetjänsten eller liknande. 

De två andra säkerhetsklasserna, 2 och 3, omfattar befattningar där man kan 
förväntas hantera information som är mindre känslig för Sveriges säkerhet. Icke 
desto mindre ska den ha befunnits skyddsvärd och det är viktigt att den inte sprids 
till obehöriga. 

Säkerhetsskyddslagen säger vidare uttryckligen att ”Säkerhetsprövning ska dock 
inte göras när det gäller uppdrag som statsråd, ledamot av Europaparlamentet, 
riksdagen eller kommun- och regionfullmäktige”. 

Säkerhetspolisens egen juridiska avdelning har utrett frågan om det är lagligt och 
praktiskt samt principiellt möjligt att säkerhetspröva andra positioner som 
förtroendevald och enligt ett utlåtande från verksjurist Sven Johnard, daterat den 
22 mars 2018 så är detta principiellt möjligt. Detta från perspektivet att den 
aktuella individen skulle ha en roll i kommunens uppgift inom ramen för 
totalförsvaret (exempelvis som ordförande i krisledningsnämnden eller 
kommunstyrelsen). Detta innebär dock inte att SÄPO förordar eller uppmuntrar 
till en sådan säkerhetsprövning. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
I Åmåls kommun så är kommunalrådet kommunstyrelsens ordförande, tillika 
krisledningsnämndens ordförande. Det är sant att det finns en teoretisk möjlighet 
att den förtroendevalde i denna roll skulle kunna komma i kontakt med 
information som skulle kunna vara skyddsvärd på ett sätt som ställer krav på 
säkerhetsprövning motsvarande säkerhetsklass 2 eller 3. Men förutom att det är 
osannolikt, så är det opraktiskt att med utgångspunkt i detta, ställa krav på att 
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kommunalrådet ska säkerhetsprövas. En process för säkerhetsprövning kan 
förväntas ta flera månader att genomföra och få svar på, och det låter sig inte 
göras att föregripa ett valresultat i allmänna val, genom att säkerhetspröva alla 
tänkbara kandidater till kommunalrådsposten. 

Att efter valet säkerhetspröva den person som efter politiska förhandlingar 
befunnits vara den bäst lämpade personen, för att därefter invänta resultatet och 
eventuellt inleda nya prövningar vid ett potentiellt avslag, är lika otänkbart.  

Det finns också fler aspekter på olämpligheten i att generellt säkerhetspröva 
kommunstyrelsens ordförande. Inte minst på grund av etiska och demokratiska 
principer. Exempelvis skulle det vara omöjligt att klara en säkerhetsprövning för 
den som gjort sig skyldig till en rad former av brottslig verksamhet.  

Om Åmåls kommun skulle ställa kravet att den som får den högsta politiska 
positionen, också måste vara ostraffad, skulle detta få en rad implikationer på vårt 
rättssystem och vårt demokratiska system. Det är kommunledningskontorets 
bestämda uppfattning att det är direkt olämpligt och sannolikt inte förenligt med 
lagen, att begränsa vem som kan väljas till politiska poster i ett samhälle. 
Säkerhetsskyddslagens uttryckliga instruktion att exempelvis statsråd, 
riksdagsledamöter och ledamöter i fullmäktige inte ska säkerhetsprövas, pekar på 
att även vår lagstiftande församling är inne på denna tankegång. 

Kommunallagen (kapitel 4, §3) slår fast att ”Vid valen av ledamöter och ersättare 
i nämnderna är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som 
vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 
§§” (folkbokförd, 18 år, svensk medborgare). Kommunledningskontoret anser att 
alla försök från Åmåls kommuns sida att ställa upp lokala valbarhetshinder genom 
exempelvis tillägg i den lokala arbetsordningen eller nämndernas reglementen om 
att den som ska vara kommunstyrelsens ordförande måste genomgå godkänd 
säkerhetsprövning till säkerhetsklass 2 eller 3, skulle vara oförenligt med 
kommunallagen. 

Kommunledningskontoret kan välja att tolka motionen som ett initiativ för att 
säkerställa att den ledande politiska företrädaren inte ska utgöra en säkerhetsrisk 
för kommunen. Det är en rimlig önskan. Men det finns andra mekanismer som är 
skapade för att säkerställa detta. För det första är det upp till varje parti i sina 
interna riktlinjer och principer för att nomineras, ställa krav på personlig 
lämplighet och att redovisa eventuella förhållanden i privatlivet som kan anses 
vara förtroenderubbande.  

För det andra så måste såväl anställda som förtroendevalda i Åmåls kommun 
skriva på en förbindelse om tystnadsplikt. Det innebär att den information som 
man får ta del av i sitt jobb eller uppdrag, ska hanteras med varsamhet. Annars 
begår den enskilde ett brott mot tystnadsplikten, för vilket hen kan straffas med 
penningböter eller fängelse i upp till ett år, med stöd i brottsbalkens 20:e kapitel, 
3 §.  

För det tredje så är det väljare och andra förtroendevalda som genom sina röster 
och sitt förtroende i politiska förhandlingar, säkerställer att det är personer med 
hög trovärdighet och personlig lämplighet som väljs till våra politiska ämbeten.  
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Om Åmåls kommun skulle hamna i ett läge där exempelvis försvarsmakten 
behöver samråda med kommunen i delikata frågor där känslig information måste 
läggas på bordet, då kommer det att finnas tydliga krav på att alla som ska delta i 
mötet måste ha säkerhetsprövats och befinna sig i exempelvis säkerhetsklass 2. 
Det finns då tjänstepersoner som är säkerhetsprövade enligt fastställda rutiner 
(baserat på tjänst och arbetsuppgifter) och kan företräda kommunen. 

Baserat på den sammanvägda bilden enligt ovan så föreslår 
kommunledningskontoret att motionen avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Måluppfyllelse 
Beslutet kan anses inverka positivt på kommunens förmåga att uppnå det 
strategiska målet om att ”I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda 
förhållanden”.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 20 oktober 2020 
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Daniel Andersson 
Säkerhetssamordnare 
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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Dnr KS 2020/231 

KS § 240 Svar på medborgarförslag om 
åtgärder för el, vatten och renhållning vid 
Tösse hamn - Staffan  Sindsjö 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

 bifalla medborgarförslaget 
 uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att skyndsamt utreda hur 

medborgarförslagets åtgärder kan genomföras och återrapportera detta till 
kommunstyrelsen. Målsättningen bör vara att insatserna ska vara 
genomförda senast juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 28 maj 2020. 
Förslagsställaren, Staffan Sindsjö, påtalar i sin skrivelse att det finns flertalet 
brister i anläggningen vid Tösse hamn.  

Som exempel på brister nämner förslagsställaren att det endast finns fyra eluttag, 
långt mycket färre än behoven och utbudet av el i andra hamnar inom Åmåls 
kommun. 

Det saknas också möjlighet för hamnens gäster att ta del av dricksvatten och 
utensilierna för avfallshantering är långt ifrån tillräckliga, bedömer 
förslagsställaren.  

Det påtalas i förslaget att upprustning av samhällelig infrastruktur för exempelvis 
VA pågår i nära anslutning till hamnen. Det kunde därför vara opportunt att i 
samband med detta, också rusta upp hamnen, menar förslagsställaren som även är 
av uppfattningen att hamnen aldrig riktigt färdigställts gällande båtplatser.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020 § 181 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 9 oktober 2020 
- Medborgarförslag från Staffan Sindsjö den 28 maj 2020 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Teknik- och fritidsnämnden 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 27
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Svar på medborgarförslag om åtgärder för el, 
vatten och renhållning vid Tösse hamn - 
Staffan  Sindsjö 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

- bifalla medborgarförslaget 
- uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att skyndsamt utreda hur 

medborgarförslagets åtgärder kan genomföras och återrapportera detta till 
kommunstyrelsen. Målsättningen bör vara att insatserna ska vara 
genomförda senast juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 28 maj 2020. 
Förslagsställaren, Staffan Sindsjö, påtalar i sin skrivelse att det finns flertalet 
brister i anläggningen vid Tösse hamn.  

Som exempel på brister nämner förslagsställaren att det endast finns fyra eluttag, 
långt mycket färre än behoven och utbudet av el i andra hamnar inom Åmåls 
kommun. 

Det saknas också möjlighet för hamnens gäster att ta del av dricksvatten och 
utensilierna för avfallshantering är långt ifrån tillräckliga, bedömer 
förslagsställaren.  

Det påtalas i förslaget att upprustning av samhällelig infrastruktur för exempelvis 
VA pågår i nära anslutning till hamnen. Det kunde därför vara opportunt att i 
samband med detta, också rusta upp hamnen, menar förslagsställaren som även är 
av uppfattningen att hamnen aldrig riktigt färdigställts gällande båtplatser.  

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Småbåtsturismen är en viktig del av besöksnäringen och Åmåls kommuns vision 
om att vara den gästvänliga staden. Inte minst omständigheterna med en 
världsomspännande pandemi har gjort att friluftslivet fått ett uppsving. Det är 
därför viktigt att säkerställa att faciliteter och utbudspunkter i Åmåls kommun 
håller god standard och inbjuder till nyttjande. Som förslagsställaren påpekar så 
lämnar Tösse hamn i dagsläget en del övrigt att önska.  

Kommunledningskontoret är av uppfattningen att skärgården omkring Tösse är en 
synnerligen attraktiv och viktig del av Åmåls kommuns utbud för turister. När 

Kommunstyrelsen 
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utveckling och underhåll därför blivit lågt prioriterat tidigare, bör teknik- och 
fritidsnämnden nu göra en kraftsamling i enlighet med medborgarförslaget. Det 
vore önskvärt att upprustningen stod klar inför högsäsongen för båtturism 2021.  
Det är viktigt att komma ihåg att Åmåls kommuns hamnar för småbåtar inte bara 
skänker turister möjlighet att besöka vår kommun. Det är också en viktig 
förutsättning för kommunens egna invånare för att kunna ha ett aktivt friluftsliv 
kopplat till marina aktiviteter. Både för gäster och fast boende är Åmåls kommuns 
hamnar en stark konkurrensfördel gentemot andra jämförbara kommuner. 

Ekonomiska konsekvenser 
Preliminära estimeringar från samhällsbyggnadsenheten pekar på att en 
färdigställd hamn med båtplatser, fler eluttag, dricksvatten samt bättre 
sophantering kommer att medföra kostnader på omkring 300 000 kr. Förslaget är 
att kostnaden får hanteras inom ramen för teknik- och fritidsnämnden. 

Måluppfyllelse 
Beslutet skulle bidra till att uppfylla Åmåls kommuns vision om att vara den 
gästvänliga staden, samt det strategiska målet att ”Åmål ska vara det självklara 
turistmålet med kultur och rekreation i fokus”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 9 oktober 2020 
- Medborgarförslag från Staffan Sindsjö den 28 maj 2020 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnade kommundirektör  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Teknik- och fritidsnämnden 



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
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Dnr KS 2020/285 

KS § 241 Inrättande av fullmäktigeberedning för 
utvärdering av arvodesreglementet och 
fullmäktiges sammanträden på dagtid 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en 
fullmäktigeberedning. 

Beredningen ska bestå av sju ledamöter utan ersättare.  Ledamöterna väljs av 
kommunfullmäktige enligt samma princip som Åmåls kommun använder sig av 
för att utföra val till nämnder och styrelse. 

Beredningens möten ska protokollföras. Mötena är inte offentliga. 

Beredningen har stöd i sitt arbete av tjänstepersoner från kansli- och 
utredningsenheten och personalenheten. 

Beredningens uppdrag är att utvärdera nuvarande arvodesreglemente och lämna 
ett nytt förslag till arvodesreglemente. Beredningen ska även utvärdera införandet 
av kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. 

Beredningen ska verka under perioden januari 2021 till juni 2021. Beredningen 
ska presentera sitt resultat senast på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende 
eller viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige (KL 3 kap 2 §). Enligt 
nuvarande Arvodesreglemente som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 
2019 ska reglementet utvärderas efter den 31 december 2020. 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit initiativ till att en fullmäktigeberedning 
ska genomföra utvärderingen av arvodesreglementet. 

Beredningens uppdrag ska även vara att utvärdera införandet av 
dagtidssammanträden för kommunfullmäktige som påbörjades i september 2019. 
Utvärderingen kan belysa aspekter så som ekonomi, närvaro, ledamöters 
upplevelse, ärendeforum och medborgarnas inställning. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020 § 182 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 1 oktober 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Personalchef 
Kansli- och utredningschef 

aaidator
Textruta
Ärende 28
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De av fullmäktige valda ledamöter till beredningen 
  
__________ 
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Inrättande av fullmäktigeberedning för 
utvärdering av arvodesreglementet och 
fullmäktiges sammanträden på dagtid 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en 
fullmäktigeberedning. 

Beredningen ska bestå av sju ledamöter utan ersättare.  
Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige enligt samma princip som Åmåls 
kommun använder sig av för att utföra val till nämnder och styrelse. 

Beredningens möten ska protokollföras. Mötena är inte offentliga. 

Beredningen har stöd i sitt arbete av tjänstepersoner från kansli- och 
utredningsenheten och personalenheten. 

Beredningens uppdrag är att utvärdera nuvarande arvodesreglemente och lämna 
ett nytt förslag till arvodesreglemente. Beredningen ska även utvärdera införandet 
av kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. 

Beredningen ska verka under perioden januari 2021 till juni 2021. Beredningen 
ska presentera sitt resultat senast på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende 
eller viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige (KL 3 kap 2 §). Enligt 
nuvarande Arvodesreglemente som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 
2019 ska reglementet utvärderas efter den 31 december 2020. 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit initiativ till att en fullmäktigeberedning 
ska genomföra utvärderingen av arvodesreglementet. 

Beredningens uppdrag ska även vara att utvärdera införandet av 
dagtidssammanträden för kommunfullmäktige som påbörjades i september 2019. 
Utvärderingen kan belysa aspekter så som ekonomi, närvaro, ledamöters 
upplevelse, ärendeforum och medborgarnas inställning. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Allt fler kommuner inrättar tillfälliga fullmäktigeberedningar med specifika 
uppdrag för att få fram kunskapsunderlag inför fullmäktiges fortsatta verksamhet. 

Kommunstyrelsen 
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Kommunallagens kapitel 3 § 7 samt kapitel 5 reglerar förutsättningarna och 
uppdragen för fullmäktigeberedningar. 

Kommunledningskontoret anser att fullmäktiges verksamhet är av sådan vikt att 
en fullmäktigeberedning med bred politisk representation från 
kommunfullmäktige, i kombination med stöd från kommunledningskontorets 
enheter, är en lämplig lösning för föreslagna utvärderingsuppdrag. Förslag till 
beredningens former och uppdrag har tagit fram i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium. 

Ekonomiska konsekvenser 
Deltagande i fullmäktigeberedningars möten ger rätt till sammanträdesarvode och 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Finansiering för fullmäktigeberedningar 
finns avsatt i kommunfullmäktiges budget. 

Måluppfyllelse 
Förslaget att inrätta en fullmäktigeberedning bidrar till att uppfylla kommunens 
strategiska utvecklingsmål och perspektivet Demokrati och delaktighet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 1 oktober 2020 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 
Personalchef 
Kansli- och utredningschef 
De av fullmäktige valda ledamöter till beredningen 
 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-11  1 (2) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/412 

KS § 242 Möjlighet till distansmöten för Åmåls 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmåls kommun besluta att 
fullmäktige ska ges möjlighet till att genomföra möten på distans. Detta sker 
genom tillägg i fullmäktiges arbetsordning enligt nedan: 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor.  

Bildkvaliteten ska vara så god att varje ledamot tydligt går att identifiera och på 
ordförandens begäran ska ledamoten kunna identifiera sig genom att uppvisa 
giltig ID-handling. 

Om ordföranden bedömer att kriterierna för deltagande enligt ovan inte är 
uppfyllda, kan hen underkänna enskilda ledamöters medverkan, eller avbryta 
sammanträdet. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta 
till kommunsekreteraren, om inte synnerliga skäl föreligger. Deltagande på 
distans förutsätter godkännande vid varje enskilt tillfälle av kommunfullmäktiges 
ordförande. I protokollet ska det tydligt framgå vilken ledamot som deltagit på 
distans. 

Sammanfattning av ärendet 
I och med rådande förhållande med utbredningen av coronaviruset och nationellt 
och regionalt införda restriktioner och föreskrifter för att förhindra smittspridning, 
har det uppstått ett behov av att utöka skälen till deltagande på distans för 
kommunala sammanträden. Sveriges kommuner och Regioner har i en 
promemoria daterad den 5 april 2020 sammanfattat förutsättningarna för digitala 
sammanträden för kommun, region och kommunalförbund.  

Åmåls kommun beslutade den 31 mars 2020 att införa möjlighet för styrelse och 
nämnder att delta i sammanträden på distans. Nu ser både fullmäktiges presidium 
samt kommunledningskontoret ett tänkbart framtida behov av 
distanssammanträden även för Åmåls kommunfullmäktige. Distansdeltagande ska 
ses ett komplement till fysiska möten.  

Kommunallagens regler om distansdeltagande är tillämpliga vid sammanträden 
med fullmäktige i kommun. Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att 
distansdeltagande ska vara tillåtet måste därutöver ett antal tekniska 
förutsättningar vara uppfyllda för att den distansdeltagande ledamoten ska anses 
vara närvarande vid sammanträdet i rent juridisk mening samt för att uppfylla 
kraven på att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika 
villkor.  
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Kungörelsen om sammanträde med fullmäktige ska innehålla bl.a. uppgift 
om plats för sammanträdet, 5 kap. 13 § KL. Det finns också ett krav på att 
kallelsen ska innehålla uppgift om på vilken plats sammanträdet ska hållas, 5 kap. 
17 § KL. Med ”plats” måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats enligt 
förarbetena. 

Ett fullmäktigesammanträde kan sägas äga rum på den fysiska platsen varifrån 
ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter deltar på distans. 
Inte minst mot bakgrund av att fullmäktiges sammanträden är offentliga, 5 kap. 
42 § KL, bör det möta stora praktiska hinder mot att exempelvis hålla ett 
fullmäktigesammanträde från ordförandens hem eller annan mindre lokal. 

Flera kommuner har redan genomfört kommunfullmäktige med digital närvaro 
som exempelvis Vingåker, Botkyrka, Upplands-Väsby och Karlskrona.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 10 november 2020 
- PM - Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19, SKR den 4 april 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
__________ 
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Möjlighet till distansmöten för Åmåls 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige i Åmåls kommun ska ges 
möjlighet till att genomföra möten på distans. Detta sker genom tillägg i 
fullmäktiges arbetsordning enligt nedan: 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor.  

Bildkvaliteten ska vara så god att varje ledamot tydligt går att identifiera och på 
ordförandens begäran ska ledamoten kunna identifiera sig genom att uppvisa 
giltig ID-handling. 

Om ordföranden bedömer att kriterierna för deltagande enligt ovan inte är 
uppfyllda, kan hen underkänna enskilda ledamöters medverkan, eller avbryta 
sammanträdet. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta 
till kommunsekreteraren, om inte synnerliga skäl föreligger. Deltagande på 
distans förutsätter godkännande vid varje enskilt tillfälle av kommunfullmäktiges 
ordförande. I protokollet ska det tydligt framgå vilken ledamot som deltagit på 
distans. 

Sammanfattning av ärendet 
Förutsättningarna för distansdeltagande vid sammanträden finns reglerat i 
kommunallagen, men kräver beslut i kommunfullmäktige. Åmåls kommun 
införde möjligheten för distansdeltagande i sammanträden för styrelse och 
nämnder genom beslut av kommunfullmäktige den 31 mars 2020 § 41. I och med 
rådande förhållande med utbredningen av coronaviruset och nationellt och lokalt 
införda restriktioner och föreskrifter för att förhindra smittspridning, kan ett 
tänkbart framtida behov av distanssammanträden även för Åmåls 
kommunfullmäktige finnas.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen 5 kap 16 § får ledamöter i kommunfullmäktige 
delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat 
det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
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samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde.  
 
Sedan möjligheten till distansdeltagande infördes i kommunallagen 2014 har en 
del kommuner infört detta i fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas 
reglementen. Bakgrunden till möjligheten till införandet var att möjliggöra för fler 
personer att kunna delta i det politiska arbetet, exempelvis på grund av 
funktionsvariation, annan sysselsättning eller föräldraskap. Ett annat syfte var att 
underlätta för förtroendevalda i glesbygd att medverka från hemorten och därmed 
undvika långa resor till politiska sammanträden. 

I och med rådande förhållande med utbredningen av coronaviruset och nationellt 
och regionalt införda restriktioner och föreskrifter för att förhindra smittspridning, 
har det uppstått ett behov av att utöka skälen till deltagande på distans för 
kommunala sammanträden. Sveriges kommuner och Regioner har i en 
promemoria daterad den 5 april 2020 sammanfattat förutsättningarna för digitala 
sammanträden för kommun, region och kommunalförbund.  

Åmåls kommun beslutade den 31 mars 2020 att införa möjlighet för styrelse och 
nämnder att delta i sammanträden på distans. Nu ser både fullmäktiges presidium 
samt kommunledningskontoret ett tänkbart framtida behov av 
distanssammanträden även för Åmåls kommunfullmäktige. Distansdeltagande ska 
ses ett komplement till fysiska möten.  

Kommunallagens regler om distansdeltagande är tillämpliga vid 
sammanträden med fullmäktige i kommun. Förutsatt att fullmäktige fattat 
beslut om att distansdeltagande ska vara tillåtet måste därutöver ett antal 
tekniska förutsättningar vara uppfyllda för att den distansdeltagande 
ledamoten ska anses vara närvarande vid sammanträdet i rent juridisk mening 
samt för att uppfylla kraven på att samtliga deltagare ska kunna se och höra 
varandra och delta på lika villkor.  

Kungörelsen om sammanträde med fullmäktige ska innehålla bl.a. uppgift om 
plats för sammanträdet, 5 kap. 13 § KL. Det finns också ett krav på att 
kallelsen ska innehålla uppgift om på vilken plats sammanträdet ska hållas, 5 
kap. 17 § KL. Med ”plats” måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats 
enligt förarbetena. 
 
Ett fullmäktigesammanträde kan sägas äga rum på den fysiska platsen varifrån 
ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter deltar på 
distans. Inte minst mot bakgrund av att fullmäktiges sammanträden är 
offentliga, 5 kap. 42 § KL, bör det möta stora praktiska hinder mot att 
exempelvis hålla ett fullmäktigesammanträde från ordförandens hem eller 
annan mindre lokal. 

Flera kommuner har redan genomfört kommunfullmäktige med digital närvaro 
som exempelvis Vingåker, Botkyrka, Upplands-Väsby och Karlskrona.  
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Kommunledningskontorets ståndpunkt 
I den nuvarande situationen gör kommunledningskontoret bedömningen att 
fullmäktige behöver fatta beslut som möjliggör deltagande på distans för 
kommunfullmäktige. Genom att möjliggöra digitalt deltagande i 
sammanträden kommer förtroendevalda som tillhör riskgrupper att kunna 
delta. Även ledamöter som isolerat sig för att förhindra smittspridning ges 
även möjlighet att delta. 

Det är viktigt att betona att användningen av möjligheten till distansdeltagande 
inte rent generellt ersätter fysiska möten för alltmer digitaliserade 
mötesformer eftersom det riskerar att få negativa kommunaldemokratiska 
konsekvenser på längre sikt. 

Kommunledningskontoret har tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen 
påbörjat en utredning om vilka tekniska lösningar som finns att tillgå för 
Åmåls kommun för att kunna genomföra distansdeltagande för 
kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet går i linje med Åmåls kommuns antagna strategiska utvecklingsmål om 
att ”I Åmåls kommun ska alla leva under trygga och goda förhållanden”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 10 november 2020 
- PM - Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19, SKR den 4 april 2020 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare 
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1 Sammanfattning 
SKR har fått många frågor om förutsättningarna för deltagande på distans i 
sammanträden med fullmäktige eller nämnder och om mötesoffentligheten vid 
fullmäktigesammanträden m.m. SKR har därför sammanställt en promemoria i syfte 
att besvara flera av de uppkomna frågorna. Sammanfattningsvis framkommer följande 
av promemorian 

• Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse 
nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut 
om detta. 

• Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 

• Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i fysiska 
möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det däremot anses 
motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge. 

• Sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder ska alltid äga rum på en 
fysisk plats och enskilda ledamöter kan, istället för att närvara i lokalen, begära att 
få delta på distans. 

• Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som 
regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst 
sammanträde.  

• Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller styrelsesammanträde 
kan delta på distans samtidigt. Den som leder sammanträdet måste däremot alltid 
finnas på plats i lokalen där det fysiska mötet äger rum. 

• Det finns inte möjlighet att hindra åhörare från att närvara vid 
fullmäktigesammanträden med hänvisning till risk för smittsprittning. 

• Ordföranden ansvarar för att ordningen vid fullmäktiges sammanträden 
upprätthålls. I det ansvaret ligger att tillämpliga föreskrifter följs, exempelvis 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Om någon inte följer de anvisningar som 
ordföranden kan komma att utfärda med anledning av en sådan föreskrift, och inte 
rättar sig efter tillsägelse, bör den störande personen kunna utvisas ur 
sammanträdeslokalen. Detsamma bör anses gälla den som uppvisar symptom på 
sjukdomen covid-19. 

• Det är inget som hindrar att kommuner, regioner och kommunalförbund anordnar 
t.ex. webbsändningar från sammanträden och uppmuntrar allmänheten att följa 
sammanträden på distans snarare än genom fysiskt deltagande med hänsyn till 
intresset av att förebygga smittspridning. 

• En nämnd eller fullmäktigeberedning som har beslutat att dess sammanträden ska 
vara offentliga kan när som helst besluta att de inte längre ska vara det. 
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• Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 
50 deltagare påverkar inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla 
kommunala sammanträden. 

• Juridiska frågor med anledning av denna promemoria kan i första hand ställas till 
Lena Dalman, Johan Larsson, Helena Linde eller Staffan Wikell på avdelningen 
för juridik. De nås enklast genom SKR:s kontaktcenter, 08-452 70 00 eller 
info@skr.se. 
 

2 Bakgrund och frågeställningar 
Med anledning av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 i Sverige 
har frågor om möjligheten att hålla fullmäktigesammanträden utan möjlighet för 
allmänheten att närvara inkommit till förbundet. Det har också kommit många frågor 
som rör möjligheterna att hålla kommunala sammanträden på distans eller att 
genomföra dem ”per capsulam”.  

I denna promemoria redogörs för möjligheterna för förtroendevalda att delta i 
sammanträden på distans och för vilka möjligheter som finns för att begränsa tillträdet 
till fullmäktigesammanträden i kommun, region och kommunalförbund. Även vissa 
andra frågor kommenteras.  

Motsvarande information avseende beslutsfattande i kommunala bolag finns på SKR:s 
hemsida.1 När kommunen i egenskap av aktieägare fattar beslut om hur 
bolagsstämman ska genomföras och om instruktioner till sitt ombud på stämman 
gäller de regler för beslutsfattandet i fullmäktige och nämnder som vi redogör för i 
denna promemoria. 

Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020 utfärdat föreskrifter och allmänna råd om 
allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) vilka gäller för 
kommunal verksamhet.2  

Utöver detta har myndigheten publicerat rekommendationer och underlag om 
riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och 
om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som 
vägledning även vid kommunala sammanträden.3  

 
1 https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html. 
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/ 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

 

mailto:info@skr.se
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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3 Distansdeltagande vid kommunala sammanträden – 
generella förutsättningar 

3.1 Distansdeltagande är inte en ersättning för fysiska 
sammanträden 

I den rådande situationen har det uppstått ett behov av att utreda de rättsliga gränserna 
för deltagande på distans vid kommunala sammanträden. En ökad användning av 
distansdeltagande kan sägas utgöra en del i det kommunala arbetet med att omsätta 
Folkhälsomyndighetens nyligen beslutade föreskrifter och allmänna råd om allas 
ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) i praktiken. 
Föreskriften och de allmänna råden gäller t.o.m. 31 december 2020, men kan komma 
att upphävas eller ändras tidigare än så beroende på hur den nuvarande situationen 
utvecklas. 

Enligt föreskrifterna ska alla verksamheter i Sverige (inklusive kommuner, 
kommunala verksamheter och regioner) säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för 
att undvika smittspridning av covid-l9 utifrån rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. En myndighetsföreskrift är tvingande. 

Till föreskriften hör allmänna råd. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör 
handla för att uppfylla den tvingande föreskriften som det allmänna rådet är kopplat 
till. I detta fall handlar det om sex olika typer av åtgärder som en verksamhet kan 
vidta för att förhindra smittspridning 

De allmänna råden innehåller en b.la. uttrycklig uppmaning till verksamheter att hålla 
digitala möten och att undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 

I kommunala och regionala verksamheter är utgångspunkten att sammanträden med 
fullmäktige, nämnder, styrelser etc. sker i fysisk form.4 I det avseendet har de senaste 
decenniernas tekniska utveckling i princip inte gjort några avtryck på det kommunala 
beslutsfattandet.5 Snarare har det fysiska mötets betydelse för den kommunala 
demokratins funktion istället lyfts fram och betonats i flera sammanhang.6 

Vi vill betona vikten av att distansdeltagande är ett komplement till fysiska möten,7 
även om möjligheten just nu behöver utnyttjas i större utsträckning än normalt.  

 

 
4 Särskilt vad gäller fullmäktige är principen att folkrepresentationens förhandlingar ska vara offentliga 
fundamental i ett demokratiskt statsskick, prop. 1973:90 s. 520. 
5 SOU 2012:30, Vital kommunal demokrati s. 88. 
6 SOU 2001:148, Att vara med på riktigt s. 210 f. Dalman m.fl., Kommunallagen med kommentarer och 
praxis, 5:e uppl. 2011 s. 327. Se även Kastberg, Kommunallagen – en kommentar, 1 uppl. 2017 s. 80 
samt 100. SOU 2001:148 s. 210 f., SOU 2012:30 s. 106 samt prop. 2013/14:5 s. 34. 
7 Prop. 2013/14:5 s. 34. 
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3.2 Förutsättningar för att en distansdeltagande ledamot ska 
anses vara närvarande vid ett sammanträde med 
fullmäktige, styrelsen eller en nämnd 

Enligt 5 kap. 16 § första stycket kommunallagen, KL, får ledamöter delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Om deltagande på distans 
tillåts, ska bestämmelse om detta tas in i arbetsordningen, 5 kap. 72 § tredje stycket. 
Fullmäktige kan också besluta att införa motsvarande möjlighet för nämndledamöter, 6 
kap. 24 § första stycket KL. Hur sådana beslut kan utformas framgår av 3.3 och 3.4. 

Möjligheten att delta i ett sammanträde på distans utgör, som tidigare angetts, ett 
komplement till fysiskt deltagande. I förarbetena skriver regeringen följande8 

Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser, bl.a. Lunds 
kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet är viktigt. När ledamöterna 
möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till informella kontakter och 
åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket är värdefullt för fullmäktiges och 
nämndernas arbete. Deltagande på distans bör därför i första hand betraktas som ett 
komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade 
kommit till stånd alls.  

Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans. Frågan 
är, såvitt känt, inte rättsligt prövad. 
Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att distansdeltagande ska vara tillåtet måste 
därutöver ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda för att den distansdeltagande 
ledamoten ska anses vara närvarande vid sammanträdet i rent juridisk mening.  (Se 5 
kap. 16 § andra och tredje styckena resp. 6 kap. 24 § första stycket andra meningen samt 
andra stycket KL.) Kraven behandlas under separata underrubriker i det nedanstående.  

Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid9 

Kraven i denna del innebär att 

• det krävs både ljud- och bildöverföring i realtid och åt båda hållen – samtliga 
deltagare ska kunna se och höra varandra.  

• det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se 
den distansdeltagande ledamoten.  

• den distansdeltagande måste kunna se samtliga andra deltagare.  
• om flera ledamöter deltar på distans måste de kunna se varandra. 

 
  

 
8 Prop. 2013/14:5 s. 34. 
9 A. prop. s. 98 samt prop. 2016/17:171 s. 334. 
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Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor10 

Kraven i denna del innebär att 
• ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. och 
• den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som 

delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker genom omröstning. 

3.2.1 Slutsatser 
Kravet på att samtliga deltagare ska kunna och höra varandra och delta på lika villkor 
bör inte anses innebära att den eller de distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser 
alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt sett inte är fallet vid 
fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig ledamöter och andra 
deltagare/åhörare mot den som talar för tillfället.  

Mot denna bakgrund bör minimikraven vid distansdeltagande vara att den 
distansdeltagande ska kunna 

• se och höra presidiet och samtidigt den som talar för tillfället, 
• se talarlistan (i förekommande fall), 
• se en överblick över sammanträdeslokalen,  
• se och höra ev. andra distansdeltagande ledamöter, samt 
• ses och höras av de fysiskt närvarande ledamöterna. 

I praktiken innebär det att den som talar, oavsett om denne deltar på distans eller 
närvarar fysiskt visas i bild, medan en överblick av sammanträdeslokalen visas under 
hela tiden som distansdeltagande sker. Däremot bör det inte krävas att alla deltagare 
kan se varandra vid varje given tidpunkt under sammanträdet. 

För att göra det tekniska handhavandet enklare skulle man t.ex. kunna tänka sig att 
alla anföranden hålls från en talarstol eller motsvarande, oavsett om det är fråga om 
sammanträde med fullmäktige eller en nämnd. 

Det måste däremot finnas möjlighet att se exv. talarlista och annan information som 
projiceras på skärmar etc. om sådana finns i lokalen där sammanträdet hålls. Ett 
alternativ om detta inte går att ordna är att inte projicera någon sådan information, 
utan istället redogöra för den muntligt – då sker ju deltagandet på lika villkor både för 
de som befinner sig i sammanträdeslokalen och för de som deltar på distans. 

Det finns inget lagkrav på att ljud- och bildöverföring sker med en kvalitet som 
uppfyller en viss teknisk standard. I kravet på hög kvalitet ligger snarare att den 
distansdeltagande ledamoten både kan se och höra de som deltar fysiskt på ett sätt som 
inte inskränker dennes möjligheter att delta i sammanträdet. Det bör därför vara 
acceptabelt med ytterst kortvariga bortfall av ljud- eller bildöverföring. 

 
10 Prop. 2013/14:5 s. 98 samt prop. 2016/17:171 s. 334. 
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Tillfälligt bortfall av ljudöverföring bör dock generellt vara svårare att acceptera än 
motsvarande brist i bildöverföringen eftersom det på ett mer direkt sätt inskränker 
möjligheten att delta vid sammanträdet. 
Om bild- eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts mera varaktigt kan det 
hanteras på flera olika sätt 

• en ersättare kan kallas in att tjänstgöra istället för den distansdeltagande 
ledamoten, 

• om kraven på beslutsförhet är uppfyllda även utan den distansdeltagande 
ledamoten kan sammanträdet fortsätta utan denne och, om så inte är fallet, kan 

• sammanträdet ajourneras tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats 
att alla åter kan sägas delta på lika villkor, 

• om flera av de distansdeltagande ledamöterna faller bort kan det medföra att 
sammanträdet måste avslutas. 

I praktiken kommer kraven på den tekniska lösning som används för 
distansdeltagande att variera beroende på om det är fråga om ett sammanträde med 
fullmäktige, nämnd eller styrelse och på hur många som deltar på distans.  

Den som leder sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det 
sammanträdet äger rum. Ordföranden måste också vara uppmärksam på att organisera 
föredragningar, anföranden m.m. på ett sätt som är lämpligt utifrån de tekniska 
förutsättningarna samt vara beredd på att hantera frågor som uppstår om ljud- och 
bildöverföringen bryts för de distansdeltagande ledamöterna.  

Mot denna bakgrund är det inte möjligt att göra generella uttalanden om en viss 
produkt eller tjänst kan anses uppfylla de juridiska kraven. Det viktiga är att de 
tekniska verktygen uppfyller de juridiska kraven i det enskilda fallet. Beroende på 
antalet närvarande och hur sammanträdet genomförs kommer dessa krav att variera. 

Det finns en mångfald av olika lösningar att välja mellan. Att utvärdera verktyg 
innefattar även en bedömning av lokala förutsättningar exv. gällande installation och 
konfiguration. En bra början kan vara att inledningsvis utvärdera de verktyg som 
organisationen förfogar över, och bedöma om de passar för distansdeltagande snarare 
än att börja arbetet med att upphandla nya verktyg utan att det hinner göras en 
grundlig inventering av organisationens behov. SKR Kommentus upphandlingar av 
ramavtal av IT-tjänster etc. kan ge stöd för bedömning i vissa fall. 

De juridiska kraven som ställs för att distansdeltagande ska accepteras kan medföra att 
standarden på sammanträdet vid vilket distansdeltagande sker kommer att påverkas 
negativt. Under rådande omständigheter kan detta behöva accepteras, däremot är det 
viktigt att användningen av möjligheten till distansdeltagande inte rent generellt tas till 
intäkt för alltmer digitaliserade mötesformer eftersom det riskerar att få negativa 
kommunaldemokratiska konsekvenser på längre sikt. 
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3.2.2 Praktiska frågor vid distansdeltagande 
Beslutsförhet 

Om förbindelsen bryts eller störs mer varaktigt kommer den distansdeltagande 
ledamoten inte längre att anses närvarande vid sammanträdet (5 kap. 16 § andra och 
tredje styckena respektive 6 kap. 24 § första stycket andra meningen samt andra 
stycket KL). Särskilt vid tillämpning av s.k. kvittningsöverenskommelser kan det 
medföra att fullmäktige/nämnden inte längre är beslutsför. Om så är fallet måste 
sammanträdet ajourneras och en ersättare kallas in. 

Hantering av omröstningar 

Öppna omröstningar förutsätter enligt förarbetena ingen annan teknisk lösning än den 
ovan nämnda bild- och ljudöverföringen.11 Det har förekommit att man tillämpar 
omröstning som huvudregel när ledamöter deltar i ett sammanträde på distans. Av 5 
kap. 54 § samt 6 kap. 33 § KL framgår dock att behovet av omröstning avgörs i det 
enskilda fallet – omröstning ska ske om det begärs. 

Slutna omröstningar ställer däremot andra krav. Den tekniska lösning som används 
måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer 
med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att 
omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får 
distansdeltagande inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 
tillämpas, dvs. vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal, 
5 kap. 54 § resp. 6 kap. 33 § KL.12  

I dagsläget bedöms dessa krav inte kunna uppfyllas vid distansdeltagande varför det 
får anses vara uteslutet att tillämpa distansdeltagande när sådana ärenden ska 
handläggas. Då får istället något av alternativen till distandsdeltagande tillämpas, se 
ovan. 

Justering av protokoll 

Enligt 5 kap. 69 § KL ska ett protokoll från ett sammanträde med fullmäktige justeras 
senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. 
Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om formerna för justeringen, 5 kap. 72 
kap. första stycket 9 KL. 

För nämnderna gäller samma regler som för fullmäktige, med undantag för formerna 
för justeringen. Sådana bestämmelser brukar istället tas in i reglementet som reglerar 
nämndernas arbetsformer. 

 
11 Prop. 2013/14:5 s. 35. 
12 A. prop., a. s. 
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I SKR:s underlag för fullmäktiges arbetsordning anges följande13 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar.¨ 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna 
som han eller hon har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag beslutet fattades. 

I SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder anges följande14 

39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

Även under rådande omständigheter torde en vanlig justering inte innebära några 
praktiska problem.  

Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart. Förutsättningen för 
omedelbar justering är att beslutets ordalydelse är helt klar. Den slutliga 
beslutsmeningen måste därför redovisas  skriftligen vid sammanträdet. Det omedelbart 
justerade protokollet signeras under själva sammanträdet av ordförande och 

 
13 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningfor 
fullmaktige.13381.html 
14 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/reglementeforstyrelseoch 
namnder.13399.html 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/reglementeforstyrelseochnamnder.13399.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/reglementeforstyrelseochnamnder.13399.html


 

 2020-05-04 Version 6   
 

12 (26) 
 

    

   
 

 

 

justerare. Därför bör justerare väljas bland de som är fysiskt närvarande vid 
sammanträdet. Vid omedelbar justering är det särskilt viktigt att säkerställa att 
protokollets innehåll uppfyller kraven i 5 kap. 67 § KL och därmed exv. upptar vilka 
reservationer som har anmälts mot beslutet.  

Justering med elektronisk signatur har godtagits i ett kammarrättsavgörande.15 

Informella möten som inte utgör sammanträden i kommunallagens mening 

Kommunallagens regler gäller bara för sådana sammanträden som regleras i lagen. 
Det innebär att mötesformerna vid mer informella möten; ordförandeberedningar, 
avstämningar och liknande kan väljas utifrån vad som är ändamålsenligt i det enskilda 
fallet. Däremot behöver reglerna om sekretess och informationssäkerhet beaktas även 
vid sådana möten. 

Sekretess  

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd eller styrelsen bör 
ordföranden och de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den 
plats där de distansdeltagande ledamöterna eller andra distansdeltagande personer 
deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan 
garanteras bör ordföranden inte tillåta distansdeltagande. Om frågan uppstår under 
sammanträdet återstår för ordföranden att kalla in en ersättare att tjänstgöra istället för 
den distansdeltagande ledamoten.  

Även om det i efterhand skulle visa sig att det förekommit brister i hanteringen av 
sekretessreglerade uppgifter bör det inte få till följd att besluten som fattats vid 
sammanträdet kan angripas med framgång eftersom det inte är en grund för 
upphävande enligt 13 kap. 8 § KL. Bristfällig hantering i detta avseende kan däremot, 
i mer kvalificerade fall, få straffrättsliga konsekvenser. 

Vem ansvar för att tillhandahålla hård- och mjukvara för distansdeltagande? 

Kommunen eller regionen måste se till att varje distansdeltagare får tillgång till den 
hård- och mjukvara som har bedömts uppfylla de juridiska kraven på funktionalitet 
och säkerhet. På grund av hur de vanligast förekommande sammanträdeslösningar na 
är uppbyggda går det ofta bra att den enskilde ledamoten använder sin egen tekniska 
utrustning för att delta i sammanträden på distans.  

Vid sammanträden där det förekommer sekretessreglerade uppgifter eller känsliga 
personuppgifter bör dock viss försiktighet iakttas eftersom man måste säkerställa att 
sådana uppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Ordföranden måste alltid förvissa sig 
om att de tekniska och säkerhetskrav man ställer sig på sin egen utrustning alltid ska 
vara uppfyllda även om en ledamot använder privata tekniska hjälpmedel.  

 
15 Kammarrättens i Göteborg dom 2014-09-24 i mål nr 3459-14. 
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Om ledamöter uppmuntras att delta i sammanträden på distans men enskilda 
ledamöter inte har eller inte kan använda sin egen tekniska utrustning så är 
kommunen/regionen/kommunalförbundet skyldig att tillhandahålla sådan.   

3.2.3 Behandling av personuppgifter vid distansdeltagande 
De tekniska system som används vid deltagande på distans kan komma att innebära 
behandling av personuppgifter hos leverantören av systemet, antingen för 
mellanlagring eller för längre tid. Därvid måste den ansvariga nämnden som 
personuppgiftsansvarig bedöma om det kommer att ske någon överföring av 
personuppgifter till ett tredje land och om det då finns en laglig grund för överföring 
av uppgifterna till det tredje landet.  

Dessutom måste den personuppgiftsansvariga nämnden för den behandling av 
personuppgifter som nämnden själv ansvarar för bestämma nivån på 
informationssäkerhet vid den behandling av personuppgifter kopplat till 
genomförandet av sammanträden med distansdeltagande, enligt artikel 24–25 i 
dataskyddsförordningen. Om behandlingen kan komma att omfatta känsliga 
personuppgifter så måste dessutom högre säkerhetskrav än annars ställas.  

3.3 Kommun-, region- och förbundsfullmäktige 
Kommunallagens regler om distansdeltagande är tillämpliga vid sammanträden med 
fullmäktige  i kommun, i region och i kommunalförbund, 1 kap. 2 § resp. 9 kap. 2 § 
KL. 

Kungörelsen om sammanträde med fullmäktige ska innehålla bl.a. uppgift om plats 
för sammanträdet, 5 kap. 13 § KL. Det finns också ett krav på att kallelsen ska 
innehålla uppgift om på vilken plats sammanträdet ska hållas, 5 kap. 17 § KL. Med 
”plats” måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats.16  

Ett fullmäktigesammanträde kan sägas äga rum på den fysiska platsen varifrån 
ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter deltar på distans. Inte 
minst mot bakgrund av att fullmäktiges sammanträden är offentliga, 5 kap. 42 § KL, 
bör det möta stora praktiska hinder mot att exv. hålla ett fullmäktigesammanträde från 
ordförandens hem eller annan mindre lokal. 

För fullmäktigebeslut om att möjliggöra deltagande på sammanträde på distans gäller 
vanliga regler om beslutsfattande i fullmäktige. Det innebär bl.a. att det s.k. 
beredningstvånget som huvudregel ska iakttas, 5 kap. 26–28 §§ KL. Det bör enligt vår 
bedömning räcka med beredning i styrelsen (även om det handlar om 
distansdeltagande i nämndernas sammanträden).  

Däremot kan undantag göras från beredningstvånget för ett brådskande ärende, om 
samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Det räcker därvid inte att de är 
överens om att ta upp ärendet, utan det krävs också att man är överens om beslutets 

 
16 Prop. 2013/14:5 s. 31. 
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innebörd. Om ett ärende inte har tillkännagetts, krävs dessutom ett enhälligt beslut om 
att ta upp ärendet för att det ska få handläggas, 5 kap. 52 § andra stycket KL. 

Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning distansdeltagande får ske, 
5 kap. 72 § tredje stycket KL. Exempel på hur en sådan bestämmelse kan utformas 
finns i SKR:s underlag för fullmäktiges arbetsordning17 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör 
om närvaro får ske på distans. 

I den nuvarande situationen gör vi bedömningen att det föreligger sådana 
särskilda skäl för deltagande på distans som anges i underlaget för 
arbetsordning. 
Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per 
mail eller telefon (per capsulam) i kommunfullmäktige finns inte. 

3.4 Styrelse och nämnder 
Kallelse till ett styrelse- eller nämndsammanträde ska innehålla uppgift om på vilken 
plats sammanträdet ska hållas, 6 kap. 17 § andra stycket och 23 § KL. I förarbetena till 
bestämmelsen uttalas att med ”plats” måste i dessa sammanhang förstås en fysisk 
plats.18 

Ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska platsen varifrån ordföranden 
leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter deltar på distans. Ett 
nämndsammanträde ska vidare, som huvudregel, ske bakom stängda dörrar, 6 kap. 25 
§ första meningen KL. Det bör därför inte möta några hinder mot att hålla ett 
nämndsammanträde med ett större antal ledamöter deltagande på distans. 

De grundläggande juridiska förutsättningarna för deltagande i nämnd- och 
styrelsesammanträden på distans motsvarar de som gäller för fullmäktige, se 3.2. 
Deltagande på distans förutsätter dock att fullmäktige har beslutat i vilken 
utsträckning det får ske, 6 kap. 24 § KL. En nämnd eller styrelse kan inte på eget 
initiativ, utan stöd i fullmäktigebeslut, besluta om att tillåta distansdeltagande. 

 
17 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/ 
arbetsordningforfullmaktige.13381.html 
18 Prop. 2013/14:5 s. 31. 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
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Exempel på utformning av bestämmelser om deltagande på distans vid styrelse- och 
nämndsammanträden finns i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och 
nämnder19 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla 
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans.  

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i styrelsen/ nämnden. 

I den nuvarande situationen gör vi bedömningen att det föreligger sådana 
särskilda skäl för deltagande på distans som anges i underlaget. 
Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per 
mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna eller i styrelsen finns inte. 

I förarbetena nuvarande KL anges följande20 

Att besluta om nämndernas organisation och verksamhetsformer hör till fullmäktiges 
centrala uppgifter och får inte delegeras. Förutsatt att fullmäktige i reglementet har 
angett att deltagande på distans får ske i en nämnd kan dock fullmäktige överlåta till 
nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och 
vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande. 

3.5 Kommunalförbund 
Kommunallagen har inga särskilda regler om distansdeltagande vad gäller  
kommunalförbundens sammanträden. Ett kommunalförbund kan vara organiserat med 
antingen ett fullmäktige och en styrelse eller med endast en direktion som har både 
rollen av fullmäktigeförsamling och styrelse. Om inget annat anges eller följer av 
bestämmelserna om kommuner och regioner i KL ska lagen tillämpas även för 
kommunalförbunden. Vi bedömer därför att kommunalförbunden kan tillämpa 
bestämmelserna om distansdeltagande. Det gäller båda organisationsmodellerna. För 
förbund med fullmäktige krävs alltså dels beslut i förbundsfullmäktige och dels beslut 
i styrelsen. För förbund med direktion räcker det med ett beslut i direktionen. Vi 

 
19 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/publikationerjuridik.2091.html 
20 Prop. 2016/17:171 s. 370. 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/publikationerjuridik.2091.html
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bedömer inte att regleringen i 9 kap. 6 § KL innebär att frågan om distansdeltagande 
nödvändigtvis måste regleras i förbundsordningen.   

3.6 Utskott, beredningar och revisionen 
Kommunallagen innehåller inga specifika regler om deltagande på distans vid 
sammanträden med utskott, beredningar eller revisionen.21 Motiven till 
bestämmelserna om distansdeltagande innehåller heller ingenting i ämnet.  

Vad som står klart är att det inte finns något uttryckligt förbud mot distansdeltagande i 
nyssnämnda organ, även om frågan, oss veterligen, inte är rättsligt prövad. 

3.6.1 Nämndutskott och -beredningar 
Fullmäktige kan besluta om arbetsformer för utskotten genom nämndreglementena 
med stöd av 6 kap. 44 § KL. Nämnderna har också, i viss utsträckning, en rätt att 
besluta om sina interna arbetsformer. Distansdeltagande i nämndutskott och -
beredningar bör kunna ske om fullmäktige har gett nämnderna rätt att tillämpa 
distansdeltagande enligt 6 kap. 24 § KL.  

Utskott och beredningar är rent hierarkiskt organiserade inom en nämnd. Utskottet 
eller beredningen själv kan därmed inte besluta om att hålla sammanträden på distans.  

Alternativet till distansdeltagande kan vara ett extensivt utnyttjande av möjligheten att 
delegera beslutanderätten i brådskande ärenden till nämndens ordförande eller annan 
ledamot med stöd av 6 kap. 39 § KL. Ett sådant arbetssätt främjar inte den 
demokratiska förankringsprocessen eftersom besluten inte kan återkallas av nämnden. 
Se vidare 5.4. 

3.6.2 Fullmäktigeberedningar 
Fullmäktige beslutar i princip fritt om fullmäktigeberedningarnas sammansättning, 
arbetsformer etc. Distansdeltagande i fullmäktigeberedningar bör kunna ske om 
fullmäktige har gett fullmäktigeledamöterna rätt att närvara på distans med stöd av 5 
kap. 16 § KL. 

En fullmäktigeberedning är rent hierarkiskt organiserad inom fullmäktige. 
Beredningen själv kan därmed inte besluta om att hålla sammanträden på distans.  

Om en fullmäktigeberedning har anförtrotts självständig beslutanderätt är den att 
betrakta som en nämnd vid handläggningen av ärenden där beslutanderätten utövas, 
oavsett vilken beteckning som fullmäktige har gett den.22 Det innebär att KL:s regler 
om nämnder, bland annat om distansdeltagande då blir tillämpliga, se 3.4. 
  

 
21 Se exempelvis 3 kap. 2, 5 § resp. 5 kap. 44 § KL samt SOU 2012:30 s. 88. 
22 RÅ 2003 ref. 14. Se också RÅ 2003 not 47. 
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3.6.3 Revisionen 
Revisorernas sammanträden är huvudsakligen av två slag 

1. Möten för behandling av revisorernas granskning. Det saknas bestämmelser 
om arbetsformerna vid sådana möten. 

2. Möten för behandling av administrativa ärenden och om jäv. I administrativa 
ärenden och i jävsfrågor beslutar revisorerna, till skillnad från vad som gäller i 
revisionsarbetet, tillsammans så vida fullmäktige inte har beslutat annat. 
Besluten ska tas upp i protokoll för vilka det finns formkrav i 12 kap. 11 § KL. 
Det saknas däremot bestämmelser om arbetsformerna i övrigt vid sådana 
möten. 

3.7 Närvaro via telefon etc. för ej tjänstgörande 
förtroendevalda m. fl. 

3.7.1 Ej tjänstgörande ersättare 
Det finns inget som hindrar att en ledamot på distans tillåts lyssna till det som sägs vid 
ett sammanträde eller att yttra sig via telefon eller annat tekniskt hjälpmedel. 
Detsamma gäller en ersättare. Ledamöter och ersättare har dock ingen på KL grundad 
rätt att kräva att få lyssna till det som sägs vid ett sammanträde på distans. En ledamot 
som deltar genom att lyssna på sammanträdet via telefon är däremot inte närvarande 
vid sammanträdet i juridisk mening och kan därmed inte delta i beslutsfattandet, se 
3.2.23 

Det är ordföranden i egenskap av ansvarig för ordningen vid sammanträdet som har 
att avgöra om någon ska få delta i sammanträdet på distans. 

En särskild fråga gäller om sekreteraren kan låtas delta på distans. Vi ser inga 
juridiska hinder för det. Däremot kan det, med hänsyn till behovet av ett nära 
samarbete mellan ordföranden och sekreteraren vara olämpligt av rent praktiska skäl.  

3.7.2 Utomstående 
Utgångspunkten är att nämndsammanträden är slutna, 6 kap. 25 § första stycket KL. 
Nämnden själv och, för vissa personer, fullmäktige, får besluta att ge andra personer 
än nämndens ledamöter och ersättare närvarorätt. Förutsättningarna för sådana beslut 
framgår i det nedanstående. 

Nämndens möjlighet att medge närvarorätt vid ett enskilt sammanträde 

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller 
beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen eller en särskild 
sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar, 6 
kap. 26 § KL. Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, 

 
23 Prop. 2013/14:5 s. 31. 
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delta i överläggningarna men inte i besluten. Av detta följer att en förtroendevald kan 
inte skicka någon annan för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag. 

Det krävs enhällighet och att närvaron begränsas till det aktuella sammanträdet för att 
någon annan utomstående än de som räknas upp i paragrafen ska få närvara. Ett 
nämndbeslut har upphävts då obehöriga tillåtits närvara trots att en ledamot yrkat på 
enskild överläggning.24 

Närvarorätt genom beslut av fullmäktige 

Enligt 4 kap. 28 § KL får fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är 
ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i överläggningar men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den 
förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Detta kallas till 
vardags för ”insynsplats”. Om en förtroendevald har en insynsplats i en nämnd är det 
upp till nämndens ordförande att besluta om personen i fråga ska tillåtas delta på 
distans. 

 

4 Förutsättningar för att ställa in sammanträde  
Visst beslutsfattande måste ske i kommuner, regioner och kommunalförbund. Det är 
därför knappast möjligt att ställa in alla sammanträden i fullmäktige och nämnder 
under viss tid. Det kan vara fråga om tidsfrister som måste iakttas och vissa 
myndighetsärenden måste avgöras utan dröjsmål. Om inte sådana tvingande 
omständigheter föreligger kan det dock finnas möjlighet att ställa in sammanträden.  

Några särskilda bestämmelser om förutsättningarna för att inställa sammanträden i 
fullmäktige eller i nämnder och styrelser finns inte i KL. 

Utgångspunkten såvitt gäller fullmäktige är att ordinarie sammanträden hålls vid de 
tidpunkter som fullmäktige bestämt. Därutöver ska sammanträde hållas om styrelsen 
eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden 
anser att det behövs, 5 kap. 12 § KL.  

I arbetsordningen för fullmäktige anges regelmässigt de närmare förutsättningarna 
både om extra sammanträde och om förutsättningarna för att ställa in sammanträde. 
SKR:s underlag för fullmäktiges arbetsordning innehåller följande exempel på 
bestämmelse om inställande av sammanträde:  

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.  

 
24 RÅ 1958 ref. 42. Se också RÅ 1969 ref. 51 där beslut om elevrepresentation i skolstyrelse upphävdes 
då det inte varit enhälligt och hade avsett obestämd framtid. 
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