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Dnr KS 2021/64 

KS § 49 Revidering av livsmedels- och 
måltidspolicy för Dalslandskommunerna samt 
Säffle kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta livsmedels- och 
måltidspolicy för Åmåls kommun. Policyn är gemensam för 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska gälla from 2022 och ersätter tidigare 
livsmedels- och måltidspolicy antagen 2017-04-27. 

Reservation 
Ove Kaye (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Livsmedels- och måltidspolicyn är ett stöd för att kvalitetssäkra upphandlingar, 
inköp och måltidsplanering för kommunens samtliga verksamheter som hanterar 
mat och livsmedel. 

För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att vi tar hänsyn till hur våra 
inköp och vår måltidsproduktion påverkar klimatet, miljön, djurskydd och 
biologisk mångfald. 

Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen för år 2022 har kostchefer i 
upphandlingsnätverket Dalslandskommunerna och Säffle kommun tagit fram 
underlag till en reviderad Livsmedels- och måltidspolicy utifrån uppdaterade 
riktlinjer och rekommendationer. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska gälla from 2022 och ersätter tidigare antagen 
Livsmedels- och måltidspolicy KF §73 2017-04-27. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 25 
- Tjänsteskrivelse av Elisabeth Eskfelt den 19 februari 2021 
- Livsmedels- och måltidspolicy 

Yrkande 
Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ove Kaye (SD) gör följande ändringsyrkande: "I förslaget på Livsmedels och 
måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle finns under stycket 
specialkost en skrivning om att: Vi erbjuder specialkost och konsistensanpassad 
mat om medicinska, etiska eller religiösa skäl föreligger. Medicinskt anpassad 
kost självklart, men Sverigedemokraterna anser inte att det finns anledning att 
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erbjuda etisk eller religiös anpassad kost. Därför yrkar vi på att skrivningen om 
etisk och religiös anpassad kost stryks ur policyn." 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet 
samt ett ändringsyrkande från Ove Kaye (SD). Ordföranden frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottet och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta att ta med Ove 
Kayes (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen önskar avslå 
ändringsyrkandet. 

Omröstning begärs, genomförs och visar att kommunstyrelsen avslår Ove Kayes 
(SD) ändringsyrkande med röstsiffrorna 6-5. 

Omröstning 
Ordföranden föreslår att omröstningen sker genom att de ledamöter som önskar 
stödja arbetsutskottets förslag utan ändringsyrkandet från Ove Kaye röstar Ja och 
att de ledamöter som önskar stödja arbetsutskottets förslag med ändringsyrkandet 
röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner detta röstningsförfarande. 

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

Resultat: 
6 Ja-röster 
5 Nej-röster 

Beslutet skickas till 
Kostchefen 
Säffle kommun 
Bengtsfors kommun 
Melleruds kommun 
Färgelanda kommun 
Dals-Eds kommun 
__________ 
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Revidering av livsmedels- och måltidspolicy för 
Dalslandskommunerna samt Säffle kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Livsmedels- och 
måltidspolicy för Åmåls kommun. Policyn är gemensam för 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska gälla from 2022 och ersätter tidigare antagen 
Livsmedels- och måltidspolicy KF §73 2017-04-27.  

Sammanfattning av ärendet 
Livsmedels- och måltidspolicyn är ett stöd för att kvalitetssäkra upphandlingar, 
inköp och måltidsplanering för kommunens samtliga verksamheter som hanterar 
mat och livsmedel. 

För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att vi tar hänsyn till hur våra 
inköp och vår måltidsproduktion påverkar klimatet, miljön, djurskydd och 
biologisk mångfald.  

Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen för år 2022 har kostchefer i 
upphandlingsnätverket Dalslandskommunerna och Säffle kommun tagit fram 
underlag till en reviderad Livsmedels- och måltidspolicy utifrån uppdaterade 
riktlinjer och rekommendationer. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska gälla from 2022 och ersätter tidigare antagen 
Livsmedels- och måltidspolicy KF §73 2017-04-27. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Livsmedel- och måltidspolicyn ger ett helhetsperspektiv på måltiderna och är en 
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna och ska 
främja en god folkhälsa och ett gott välbefinnande för samtliga matgäster. 

Det är viktigt att kommunen fortsätter sitt arbete med att minska matens 
klimatpåverkan. Viljeinriktning och målsättningar i Livsmedels-och 
måltidspolicyn fungerar som ett stöd i måltidsutvecklingen för att uppnå 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och regeringens livsmedelsstrategi. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån SPI (storköksprisindex) har livsmedelspriserna varit ganska stabila under 
senaste året 2020. Dock finns det osäkerheter kring vilka effekter 

Kommunstyrelsen 
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Coronapandemin har på sikt gällande tillgång på livsmedel och varor, samt 
transporter för import. Ökade inköp av närproducerade livsmedel kan påverka att 
livsmedelskostnaderna ökar, då priserna oftast är högre på dessa produkter.  

Måluppfyllelse 
Beslutet kan kopplas till följande strategiska mål: 

Livslång trygghet – I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda 
förhållanden. 

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Elisabeth Eskfelt den 19 februari 2021 
- Livsmedel- och måltidspolicy 

 

 

 

Elisabeth Eskfelt 
Kostchef 
Kostenheten 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 
 

 

 

Beslutet skickas till 

Kostchefen 
Säffle kommun 
Bengtsfors kommun 
Melleruds kommun 
Färgelanda kommun 
Dals-Eds kommun 



Livsmedel-  
och måltidspolicy

Förskola, skola och omsorg

Beslutat av: Kommunfullmäktige
Datum: (Fyll i)
Dokumentets giltighet: 2022-2026
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och helägda bolag 
Dokumentansvarig: (Fyll i)För Dalslandskommunerna samt Säffle kommun



Inledning och syfte
Livsmedels- och måltidspolicyn är ett stöd för att kvalitetssäkra upphandlingar, inköp och måltidsplane-
ring. Dokumentet är uppdelat i två delar. Första delen handlar om hur vi beskriver vår verksamhet och 
våra mål med måltidsmodellen som utgångspunkt. Andra delen handlar om hur vi i måltidsutveckling 
använder råd, riktlinjer och nationella rekommendationer.

Policyn gäller för kommunens samtliga verksamheter som hanterar mat och livsmedel. 

Policyn ska revideras vart 4:e år i samband med förnyad livsmedelsupphandling. Livsmedels- och 
måltidspolicyn ersätter tidigare beslutad Livsmedels- och måltidspolicy från 2017. 

Varje berörd kommunal verksamhet inom förskola, skola och omsorg ansvarar för att livsmedels-  
och måltidspolicyn åtföljs. Policyn ska även gälla av kommunen upphandlade  
verksamheter, det vill säga entreprenader inom kommunen. 

Livsmedelsverkets måltidsmodell ger helhetsperspektiv på måltiderna och används som vägledning för 
att kvalitetssäkra en bra måltid och måltidsupplevelse. 

Helhetsperspektiv på måltiden



Näringsriktig och säker
Måltiderna anpassas efter gästernas behov och önskemål utifrån befintliga resurser, riktlinjer och krav. 
Måltiderna planeras utifrån nordiska näringsrekommendationer (NNR) och enligt livsmedelsverkets 
råd och riktlinjer. 

Våra kök har rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. Köken är godkända för 
hantering av livsmedel och medarbetarna har kompetens inom livsmedelssäkerhet, allergier och 
specialkost. 

Måltiderna ska vara tillagade utifrån grundråvaran i så stor utsträckning som möjligt.

Specialkost
Vi följer Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola 
och skola. Syftet med rekommendationerna är att säkerställa att behovet av specialkost bedöms likvärdigt 
över hela landet. 

Vi erbjuder specialkost och konsistensanpassad mat om medicinska, etiska eller religiösa skäl föreligger. 
Däremot erbjuder vi inte kosher- och halalslaktade livsmedel då dessa strider mot krav på bedövning vid 
slakt, enligt svensk djurskyddslag. 

Det får inte förekomma nötter, mandel, jordnötter eller sesamfrö i förskolan och skolans lokaler, eftersom 
dessa kan utlösa svåra allergiska reaktioner.

Sockerrika livsmedel 
Förskola, skola och fritidshem ska inte servera sockerrika livsmedel som saft, läsk, godis, glass och 
kakor. Denna typ av livsmedel bidrar med mycket energi men är mest ”tomma kalorier”.

Måltidsordning
Måltiderna inom äldreomsorgen ska serveras enligt rekommenderad måltidsordning från Socialstyrelsen 
och Livsmedelsverket. Maten ska förebygga undernäring och verka för god livskvalitet.

Nattfastan ska inte vara längre än 11 timmar.

God och trivsam 
Måltiderna som serveras ska vara goda, näringsrika och varierade samt serveras i en lugn, trivsam och 
inkluderande restaurangmiljö. Alla gäster ska uppleva att vi ger bra service och ett gott bemötande.
Tillsammans ger detta förutsättningar för välbefinnande, hälsa och goda matvanor.

Traditioner
Det är viktigt att uppmärksamma traditioner, men firandet behöver inte alltid förknippas med ätande. 
Genom pedagogisk planering kan verksamheten hitta alternativa sätt att fira högtider. Om någon form av 
förtäring ska ske, så ska matens innehåll följa livsmedels- och måltidspolicyn. 



Integrerad
Pedagogiska måltider
Vi erbjuder pedagogiska måltider till förskola och skola. Närvaro av pedagoger och vuxna är viktigt för 
att kunna skapa en lugn och trivsam måltidsmiljö. Pedagogernas uppgift är att vara goda förebilder 
och tillsammans med måltidspersonal sprida information och verka för att främja goda matvanor, 
matkultur och social samvaro. Det kan handla om att berätta om råvarornas kvalitet och ursprung, 
betydelsen av att inte kasta mat och stimulera eller “nudga” till ökad grönsakskonsumtion.

Skolans lunch ska vara schemalagd, det vill säga obligatorisk, separerad från rast och inplanerad mitt i 
en lektion eller mellan två lektioner tillsammans med närvarande/deltagande lärare. Lunchen bör intas 
tidigast klockan 11:00 och vara i minst 20 minuter.

Vi ser måltiden som en integrerad del av förskola, skola och omsorg där delaktighet och inflytande 
skapas via regelbundna måltidsråd. Vi följer även upp, utvärderar och förbättrar måltiderna genom 
årliga brukar- och kundundersökningar.



Miljösmart
För att minska matens klimatpåverkan ska upphandlingar, inköp och måltider vara miljö- och klimatan-
passade. Det innebär att vi i möjligaste mån väljer närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel 
utifrån befintliga resurser. Med närproducerat menas produkter från Värmland och Västra Götalands 
län. Andelen grönsaker och baljväxter i måltiderna kommer att öka, liksom antalet vegetariska maträt-
ter. Rotsaker, grönsaker och frukt bör väljas utifrån säsong. Inköp av kaffe, te, bananer och kakao ska 
vara etiskt märkta och fisk ska i första hand vara certifierat och från hållbara fiskbestånd.

Vid planering av måltider, tillagning och servering ska samtliga verksamheter arbeta för att minimera 
matsvinn och överproduktion.



Måltidsutveckling
I arbetet med att bibehålla, utveckla och kvalitetssäkra måltiderna inom kommunen använder vi oss av 
råd, riktlinjer och nationella rekommendationer. Se lista på nästa sida.

Vi ser livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum som en källa för kunskap. De ger stöttning, 
samordning och kunskap till landets måltidsverksamheter. Kompetenscentrum samverkar med andra 
nationella myndigheter och organisationer för att utveckla råd, riktlinjer och stödmaterial för måltids-
branschen.

Genom sin verksamhet bidrar Kompetenscentrum också till att nå mer övergripande mål i bland annat 
regeringens Livsmedelsstrategi och Agenda 2030. Det handlar bland annat om att uppnå god folkhälsa 

och miljömässigt hållbar produktion av livsmedel.

Hållbar utveckling
För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att vi tar hänsyn till hur vår måltidsproduktion på-
verkar klimatet, miljön, djurskydd och biologisk mångfald.

Vi utgår från Upphandlingsmyndighetens kravkriterier för miljö, socialt ansvarsfull upphandling och 
djuretik. Kraven ska säkerställa att hög livsmedelskvalitet erhålls, samt bidra till social och miljömäs-
sig hållbarhet. 

Där den svenska livsmedelslagstiftningen, svenska djurskyddslagstiftningen eller svenska miljölag-
stiftningen kompletterar EU:s lagstiftning ska den svenska lagstiftningen följas. 
Uppföljning av livsmedelsavtal bör ske kontinuerligt för att säkerhetsställa att ställda krav uppfylls.  

Målsättningarna i livsmedels och måltidspolicyn ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, 
främst målen 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15



Lagar, råd och rekommendationer
• Nordiska näringsrekommendationer
• Livsmedelsverkets råd
• Livsmedelsverkets kompetenscentrum
• Mat för äldre - Socialstyrelsen
• Skollagen
• Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola
• Svensk djurskyddslagstiftning - Jordbruksverket
• Sveriges och EU:s livsmedelslagstiftning
• EU:s grundläggande djurskyddsregler
• EU:s direktiv som berör miljöhänsyn i jordbruk
• ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet samt 
organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182). FN:s barnkonvention artikel 32 -

• Kravkriterier för miljö, social ansvarsfullhet och djuretik enligt Upphandlingsmyndigheten

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/naringsrekommendationer
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/nationellt-kompetenscentrum
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/mat-for-aldre/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.kostochnaring.se/vart-arbete/forskola-skola/specialkost-anp-maltider/
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/starta-foretag/lagstiftningen---en-introduktion#:~:text=Den%20nationella%20lagstiftningen%20kompletterar%20EU-f%C3%B6rordningarna%20och%20f%C3%B6r%20in,grupp%20av%20livsmedel%20eller%20hur%20de%20ska%20hanteras
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice_en
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/miljobestammelser-for-jordbruksforetag-och_GZB149
https://www.uniontounion.org/pdf/ILO_8%20konventioner_web.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/block-startsida/hallbar-upphandling/
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Dnr KS 2019/272 

KS § 34 Svar på medborgarförslag om 
återplantering av träd längs med Hjeltegatan - 
Sten Lindström 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta medborgarförslaget 
som besvarat och uppdra åt den arbetsgrupp som planeras för att ta fram en 
prioriterad handlingsplan för utveckling av centrala Åmål ur trafik- och 
stadsmiljöhänseende att särskilt beakta de idéer som framförs i 
medborgarförslaget samt att betrakta Hjeltegatan som en del av centrum som bör 
vara särskilt prioriterad.  

Kommunstyrelsen önskar också att arbetsgruppen beaktar relevant forskning om 
centrumnära, urban trädplantering samt att gruppen i sitt förslag, om möjligt, tar 
hänsyn till pollinerande insekter. 

Sammanfattning av ärendet 
Sten Lindström lämnade in ett medborgarförslag till Åmåls kommun den 10 juli 
2019. Det Lindström föreslår är att Hjeltegatans tidigare så praktfulla rönnallé ska 
återplanteras, genom ett uppdrag till teknik- och fritidsförvaltningen. Valet av träd 
behöver inte vara rönn utan Lindström föreslår att förvaltningen låter sig 
inspireras av de vackert blommande träden vid järnväggsstationen.  

I sin skrivelse påminner också Sten Lindström om forna glansdagar då allén var 
välmående, samt om de idéer om ”gröna stråk” som togs fram under dåvarande 
stadsarkitekt Peeter Särgs tid, på 1990-talet. 

Medborgarförslaget har remitterats till teknik- och fritidsnämnden som berett det 
och beslutat i ärendet på sitt möte den 17 november 2020 (§ 103). Nämnden 
instämmer i förslaget men påtalar att gatan har andra brister, som exempelvis 
belysningen. Dessa brister bör åtgärdas i ett samlat grepp. Nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige betraktar medborgarförslaget som besvarat och att nämnden 
utreder återplantering och annan upprustning under 2022, då medel finns avsatta 
för ändamålet.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 6 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 8 december 2020 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 
november 2020, § 103 
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 

Yrkande 
Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar på att medborgarförslaget, i enlighet med 
förvaltningens ursprungsförslag, ska betraktas som besvarat av 
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kommunfullmäktige. Hon yrkar även på att arbetsgruppen, som föreslås fortsätta 
arbeta med frågan, ska anmodas att ta hänsyn till relevant och modern forskning 
om centrumnära och urban trädplantering. 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Lotta Robertsson Haréns (MP) förslag om 
att föreslå kommunfullmäktige att betrakta medborgarförslaget som besvarat. 

Ove Kaye (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till fullmäktige i ärendet ska 
kompletteras med tillägget: "arbetsgruppen ska i sitt förslag ta hänsyn till 
pollinerande insekter och därför välja lind eller lönn som trädslag vid 
återplanteringen". 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, dels Lotta 
Robertsson Haréns (MP) förslag att föreslå fullmäktige att betrakta förslaget som 
besvarad. 

Däröver finns två tilläggsyrkanden om att ta hänsyn till forskning om centrumnära 
trädplantering samt att välja trädslag som gynnar pollinerande insikter. 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen vilket förslag den ska gå fram till 
kommunfullmäktige med och finner att kommunstyrelsens vilja är att föreslå 
fullmäktige att betrakta medborgarförslaget som besvarat. 

Ordföranden finner också att kommunstyrelsen ställer sig bakom de båda 
tilläggsyrkandena. 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 
Näringslivs- och kommunikationsenheten 
Samhällsbyggnadsenheten 
Förslagsställaren 
__________ 
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Svar på medborgarförslag om återplantering av 
träd längs med Hjeltegatan - Sten Lindström 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

 Anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till teknik- och 
fritidsnämnden i Säffle och Åmåls beslut per den 17 november 2020 (§ 
103) 

 Uppdra åt den arbetsgrupp som planeras för att ta fram en prioriterad 
handlingsplan för utveckling av centrala Åmål ur trafik- och 
stadsmiljöhänseende att särskilt beakta de idéer som framförs i 
medborgarförslaget samt att betrakta Hjeltegatan som en del av centrum 
som bör vara särskilt prioriterad.  

Sammanfattning av ärendet 
Sten Lindström lämnade in ett medborgarförslag till Åmåls kommun den 10 juli 
2019. Det Lindström föreslår är att Hjeltegatans tidigare så praktfulla rönnallé ska 
återplanteras, genom ett uppdrag till teknik- och fritidsförvaltningen. Valet av träd 
behöver inte vara rönn utan Lindström föreslår att förvaltningen låter sig 
inspireras av de vackert blommande träden vid järnväggsstationen.  

I sin skrivelse påminner också Sten Lindström om forna glansdagar då allén var 
välmående, samt om de idéer om ”gröna stråk” som togs fram under dåvarande 
stadsarkitekt Peeter Särgs tid, på 1990-talet. 

Medborgarförslaget har remitterats till teknik- och fritidsnämnden som berett det 
och beslutat i ärendet på sitt möte den 17 november 2020 (§ 103). Nämnden 
instämmer i förslaget men påtalar att gatan har andra brister, som exempelvis 
belysningen. Dessa brister bör åtgärdas i ett samlat grepp. Nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige betraktar medborgarförslaget som besvarat och att nämnden 
utreder återplantering och annan upprustning under 2022, då medel finns avsatta 
för ändamålet.  

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
I likhet med teknik- och fritidsnämnden så är kommunledningskontoret av 
uppfattningen att Hjeltegatan är i starkt behov av en upprustning. Den ståtliga allé 
som Sten Lindström bilagt foton av i sitt medborgarförslag ger en aning om 
potentialen, även om den storartade mängd grönska som den då mer sparsamma 
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trafiken kunde samsas om utrymme med i flydda tider, knappast kan bli aktuell 
idag.  

Kommunledningskontoret anser, helt i enlighet med förslaget från Sten 
Lindström, att Hjeltegatan bör vara ett av de mest prioriterade områdena i staden 
att satsa på, då detta måste betraktas som en huvudentré till staden. Många bussar 
anländer exempelvis denna väg, liksom fotgängare som stigit av tåget vid 
centralstationen. Det första intrycket av staden är viktigt och invaggar besökaren i 
en viss stämning och förväntan. Nuvarande gestaltning, både vad gäller det rent 
tekniska gaturummet med sin utsmyckning, och somliga av de privata 
fastigheterna längs gatan, har stor förbättringspotential, för att uttrycka det 
diplomatiskt. 

Kommunledningskontoret tycker dock att en inledande utredning som ska starta 
2022, för att kanske först vara klar 2023, med en förmodad påbörjad upprustning 
omkring 2024, är att sikta allt för långt fram i tiden.  

En särskild arbetsgrupp, bestående av samhällsbyggnadsenheten, enheten för 
näringsliv- och kommunikation samt teknik- och fritidsförvaltningen ska i närtid 
få ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan för 
centrumutveckling både vad gäller gestaltning och trafiklösningar. 
Kommunledningskontoret föreslår att Sten Lindströms utmärkta 
medborgarförslag får ingå i detta arbete som en prioriterad fråga. En allé växer 
inte upp över en natt och om Hjeltegatan exempelvis ska stå upprustad och klar 
lagom till Åmåls 400-årsjubileum är det hög tid att påbörja arbetet per omgående. 

Ett ytterligare medskick i fortsatt arbete är att det inte räcker med att återplantera 
träd och förbättra gatumiljön. Som ett led i upprustningsarbetet bör dialog hållas 
med både privata och kommunala fastighetsägare om hur omgivande fastigheter 
kan få ett ansiktslyft som i vissa fall skulle vara högst välkommet. Endast på detta 
sätt kan Hjeltegatans fulla potential uppnås. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att betrakta medborgarförslaget som besvarat och anvisa att det ska ingå i fortsatt 
arbete för centrumutveckling medför inga ekonomiska konsekvenser. När väl den 
planerade arbetsgruppen tagit fram förslag på insatser, kommer grova 
estimeringar på respektive insats presenteras. Det finns skäl att tro att 
upprustningen av Hjeltegatan kommer medföra betydande kostnader, då 
exempelvis ledningsarbeten under asfaltsbeläggningen är i behov av underhåll.  

Måluppfyllelse 
Beslutet förväntas bidra till att uppnå de båda strategiska målen ”I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden” samt ”Åmål ska vara det 
självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 8 december 2020 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 
november 2020, § 103 
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- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
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Björn Wennerström 
Samhällsbyggnadschef 
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Beslutet skickas till 
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§ 103 Dnr 2019-000487  

Svar på medborgarförslag om återplantering av träd 
längs Hjeltegatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om återplantering av träd längs Hjeltegatan i Åmål 
inkom till kommunfullmäktige i Åmål den 10 juli 2019.  
Teknik- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att 
Hjeltegatan är i behov av försköning och upprustning. Teknik- och 
fritidsnämnden har sedan tidigare i investeringsbudget för 2022 avsatt medel 
för utredning rörande återplantering av träd och nybyggnad av 
gatubelysningsanläggning som är i dåligt skick och inte ger önskad 
belysning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-10-20 
Medborgarförslag, Sten Lindström, 2019-07-10 
Protokollsutdrag § 63, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Niklas Ekberg 
niklas.ekberg@saffle.se 
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Svar på medborgarförslag om återplantering av träd 

längs Hjeltegatan i Åmål 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om återplantering av träd längs Hjeltegatan i Åmål 
inkom till kommunfullmäktige i Åmål den 10 juli 2019.  

Teknik- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att 
Hjeltegatan är i behov av försköning och upprustning. Teknik- och 
fritidsnämnden har sedan tidigare i investeringsbudget för 2022 avsatt medel 
för utredning rörande återplantering av träd och nybyggnad av 
gatubelysningsanläggning som är i dåligt skick och inte ger önskad 
belysning.  

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag om återplantering av träd längs Hjeltegatan i Åmål 
inkom till kommunfullmäktige i Åmål den 10 juli 2019. Förslagsställaren 
skriver att Hjeltegatan tidigare ansetts som Åmåls vackraste gata, med 
ståtliga rönnar som bildat allé. Förslagsställaren påpekar att träden 
försvunnit, och att Hjeltegatans estetiska värden har förfallit. Förslaget är att 
blommande träd ska återplanteras utmed Hjeltegatans båda sidor. 

Förslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden för beredning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Sten Lindström, 2019-07-10 

Förvaltningens ståndpunkt 

Teknik- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att 
Hjeltegatan är i behov av försköning och upprustning. Förvaltningen ser 
samtidigt fler behov för Hjeltegatan än de förslagsställaren lyfter.  

Gatan innehar en olämplig typ av belysningsstolpar och undermåliga kablar, 
därtill är trädgroparna i dagsläget för små för att ge nya träd förutsättningar 
att växa. 
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Förvaltningen menar därför att ett större, samlat grepp kring Hjeltegatan 
krävs. Det pågår för närvarande ett arbete med fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Åmål, vars konsekvenser får bäring på eventuellt arbete med 
Hjeltegatan. Förvaltningen föreslår därför att utredningen startas 2022 då 
FÖP:en bör vara färdig, och att denna utredning innefattar illustrationsskisser 
för Hjeltegatans estetiska utformning avseende träd och belysning. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Teknik- och fritidsnämnden har medel i beslutad budget som täcker 
utredningskostnader för Hjeltegatan. Förvaltningen återkommer med 
beräknade investeringskostnader efter avslutad utredning. 
Medborgarförslaget bör därför inte bifallas förrän fullmäktige fått möjlighet 
att ta ställning till kostnadsberäkningar för eventuell omgestaltning av 
Hjeltegatan. 

Måluppfyllelse 

Medborgarförslaget ligger i linje med teknik- och fritidsnämndens mål om 
att ”kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god 
framkomlighet för alla”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Niklas Ekberg 
Gatuchef 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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Dnr KS 2020/420 

KS § 36 Svar på medborgarförslag om 
förbättring av väg till kommunala 
fastigheter/anläggningar - Sten Lindström  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge i uppdrag till 
samhällsbyggnadsenheten och teknik- och fritidsförvaltningen att i samband med 
ombyggnaden av Tösse skola åtgärda trafikproblemen i anslutning till skolans 
infart. Uppdraget innefattar att åtgärda parkeringssituationen för Tösse skola och 
Tössevallen. 

Därmed anses medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sten Lindström har den 12 november 2020 inkommit med ett medborgarförslag. 
Han föreslår att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra 
Frillsätersvägens anslutning till väg 2244 mer trafiksäker. Han föreslår även att 
Åmåls kommun bekostar asfaltering av Frillsätervägen på sträckan väg 2244 till 
infarten till Tösse IFs klubbstuga, inklusive parkeringsplatsen vid Tössevallen. 
Utöver detta vill Lindström att ett staket med cirka två meters höjd monteras 
utmed den sida av parkeringsplatsen som vetter mot Tössevallen för att skydda 
parkerade bilar i samband med fotbollsträningar och matcher. 

Medborgarförslaget remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
där samhällsbyggnadsenheten har berett ärendet.  

Tösse skola har tidigare haft egen infart från väg 2244. Efter att förändringar av 
tillfarten genomförts går numera all trafik till skolan och Tössevallen via 
Frillsätersvägen, en enskild grusväg. In- och utfart på Frillsätersvägen är inte 
trafiksäker eftersom sikten är skymd av ett backkrön. Tössevallens parkering 
används av skolans personal vilket medför att besökande till Tössevallen 
använder parkeringsplats avsedd för skolskjutsar. 

Trafiksäkerheten i anslutning till skolans infart har väsentligt förvärrats efter att 
Skolvägen stängts. Med anledning av detta krävs en omfattande åtgärd för att 
säkerställa tryggheten för bilister och barn. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 7 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 7 januari 2021 
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 12 november 2020 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Förslagsställaren 
Teknik- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelseförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Björn Wennerström 2021-01-07 KS 2020/420 1 (2) 
 

 

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

  
  

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

 

 

Svar på medborgarförslag om förbättring av 
väg till kommunala fastigheter/anläggningar i 
Tösse - Sten Lindström 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge i uppdrag till 
samhällsbyggnadsenheten och teknik- och fritidsförvaltningen att i samband med 
ombyggnaden av Tösse skola åtgärda trafikproblemen i anslutning till skolans 
infart. Uppdraget innefattar att åtgärda parkeringssituationen för Tösse skola och 
Tössevallen. 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Sten Lindström har den 12 november 2020 inkommit med ett medborgarförslag. 
Han föreslår att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra 
Frillsätersvägens anslutning till väg 2244 mer trafiksäker. Han föreslår även att 
Åmåls kommun bekostar asfaltering av Frillsätervägen på sträckan väg 2244 till 
infarten till Tösse IFs klubbstuga, inklusive parkeringsplatsen vid Tössevallen. 
Utöver detta vill Lindström att ett staket med cirka två meters höjd monteras 
utmed den sida av parkeringsplatsen som vetter mot Tössevallen för att skydda 
parkerade bilar i samband med fotbollsträningar och matcher. 

Medborgarförslaget remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
där samhällsbyggnadsenheten har berett ärendet.  

Tösse skola har tidigare haft egen infart från väg 2244. Efter att förändringar av 
tillfarten genomförts går numera all trafik till skolan och Tössevallen via 
Frillsätersvägen, en enskild grusväg. In- och utfart på Frillsätersvägen är inte 
trafiksäker eftersom sikten är skymd av ett backkrön. Tössevallens parkering 
används av skolans personal vilket medför att besökande till Tössevallen 
använder parkeringsplats avsedd för skolskjutsar. 

Trafiksäkerheten i anslutning till skolans infart har väsentligt förvärrats efter att 
Skolvägen stängts. Med anledning av detta krävs en omfattande åtgärd för att 
säkerställa tryggheten för bilister och barn. 

 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att 
trafiksituationen är så pass allvarligt säkerhetsmässigt att den bör åtgärdas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för åtgärden bör finansieras i ombyggnadsprojektet av Tösse skola, då 
problemet är kopplat till skolans verksamhet.  

Måluppfyllelse 
Att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder går i linje med Åmåls kommuns strategiska 
utvecklingsmål ” I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 7 januari 2021 
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 12 november 2020 
 

 

 

Björn Wennerström 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 
  

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Förslagsställare 
Teknik- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr KS 2020/38 

KS § 32 Svar på motion om IT-policy - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta motionen som 
besvarad med hänvisning till att arbete i motionens riktning redan igångsatts 
genom framtagandet av IT- och informationssäkerhetspolicyn, tidigare politiska 
beslut om investeringar i IT samt  IT-enhetens kontinuerliga utvecklingsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 27 januari 2020 med en motion. Förslaget i 
motionen är att ge IT-enheten i uppdrag att ta fram en IT-policy med riktlinjer för 
IT-investeringar som underlättar för verksamheterna och deras eget uppdrag. IT-
enheten föreslås vidare i samverkan med kommunens förvaltningar ta fram 
”standardiserade kostnadseffektiva hårdvaru- och mjukvarulösningar som ska 
täcka de olika funktionella behoven och minimera antalet speciallösningar”. 

Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till 
kommunstyrelseförvaltningen där den beretts av IT-chefen samt kansli- och 
utredningsenheten. 

Sedan motionen från Lars-Olof Ottosson inkom, har mycket hänt på Åmåls 
kommuns IT-enhet. En ny IT-chef har tillträtt och olika genomlysningar av 
organisationens förutsättningar samt förmåga att leverera IT-lösningar till 
verksamheterna, kan sägas ha genomförts. 

Dessa omständigheter har gjort att många stenar har vänts och flera angelägna 
förbättringsområden har identifierats. Den nye IT-chefen föreslog under hösten 
2020 en rad insatser och investeringar för att ta ett rejält kliv i den digitala 
utvecklingen. Dessa förslag bifölls också av en bred politisk uppslutning från 
både majoritet och oppositioner. Fram till halvårsskiftet 2021 pågår dessa 
utvecklingsarbeten med full kraft och nya utvecklingsområden utreds 
kontinuerligt och förväntas formaliseras i politiska ärenden att behandla för 
kommunstyrelse och möjligen även kommunfullmäktige i framtiden. 

Utöver vad som beskrivs ovan har också förvaltningen, under ledning av E-rådet 
och med anledning av en relativt skarp revisionsrapport, tagit fram en IT- och 
informationssäkerhetspolicy. Denna beslutades av kommunfullmäktige på 
sammanträdet den 15 december 2020 (§ 211). 

Även om inte denna policy i huvudsak uppehåller sig vid det tjänsteutbud som 
står i fokus i Lars-Olof Ottossons motion, innehåller den beslut om inriktning som 
harmonierar med motionären. 

En central fråga för kommunen att ta ställning till och som befinner sig helt i linje 
med motionen är leveranser av datorutrustning. I dagsläget har kommunen 
centraliserade inköp och iordningställande av all IT-utrustning. Även support och 
service sker i egen regi. 
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IT-enheten avser att inom de närmaste 18 månaderna komma med sitt förslag på 
hur den framtida hanteringen ska ske. Ett starkt spår som för närvarande utreds är 
leasing av all hårdvara som datorer, läsplattor och telefoner. Om detta blir 
verklighet kommer en sådan hård standardisering som motionären efterlyser att 
ske. När den framtida hanteringen har utretts färdigt, kommer ett 
inriktningsförslag att läggas fram för politiken att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 4 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 13 januari 2021 
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 27 januari 2020 

Yrkande 
Christer Törnell (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets 
förslag att föreslå kommunfullmäktige att betrakta motionen som besvarad, dels 
Törnells (KD) yrkande att kommunstyrelsen ska föreslå bifall på motionen. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan ställa sig bakom 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. Votering begärs och verkställs. 
Voteringen visar, med 6 röster för arbetsutskottets förslag och 5 röster på Törnells 
(KD) förslag, att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
betrakta motionen som besvarad. 

Omröstning 
Ordföranden föreslår att den ledamot som röstar på arbetsutskottets förslag svarar 
"Ja" i voteringen, medan den som röstar på Törnells (KD) förslag svarar "Nej". 
Kommunstyrelsen godkänner detta voteringsförfarande. 

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

Resultat: 6-5, fördel för "Ja". 
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Svar på motion om IT-policy - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta motionen som 
besvarad med hänvisning till att arbete i motionens riktning redan igångsatts 
genom framtagandet av IT- och informationssäkerhetspolicyn, tidigare politiska 
beslut om investeringar i IT samt  IT-enhetens kontinuerliga utvecklingsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 27 januari 2020 med en motion. Förslaget i 
motionen är att ge IT-enheten i uppdrag att ta fram en IT-policy med riktlinjer för 
IT-investeringar som underlättar för verksamheterna och deras eget uppdrag. IT-
enheten föreslås vidare i samverkan med kommunens förvaltningar ta fram 
”standardiserade kostnadseffektiva hårdvaru- och mjukvarulösningar som ska 
täcka de olika funktionella behoven och minimera antalet speciallösningar”. 

Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till 
kommunstyrelseförvaltningen där den beretts av IT-chefen samt kansli- och 
utredningsenheten. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan motionen från Lars-Olof Ottosson inkom, har mycket hänt på Åmåls 
kommuns IT-enhet. En ny IT-chef har tillträtt och olika genomlysningar av 
organisationens förutsättningar samt förmåga att leverera IT-lösningar till 
verksamheterna, kan sägas ha genomförts.  

Dessa omständigheter har gjort att många stenar har vänts och flera angelägna 
förbättringsområden har identifierats. Den nye IT-chefen föreslog under hösten 
2020 en rad insatser och investeringar för att ta ett rejält kliv i den digitala 
utvecklingen. Dessa förslag bifölls också av en bred politisk uppslutning från 
både majoritet och oppositioner. Fram till halvårsskiftet 2021 pågår dessa 
utvecklingsarbeten med full kraft och nya utvecklingsområden utreds 
kontinuerligt och förväntas formaliseras i politiska ärenden att behandla för 
kommunstyrelse och möjligen även kommunfullmäktige i framtiden.  

Utöver vad som beskrivs ovan har också förvaltningen, under ledning av E-rådet 
och med anledning av en relativt skarp revisionsrapport, tagit fram en IT- och 
informationssäkerhetspolicy. Denna beslutades av kommunfullmäktige på 
sammanträdet den 15 december 2020 (§ 211).  

Kommunstyrelsen 
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Även om inte denna policy i huvudsak uppehåller sig vid det tjänsteutbud som 
står i fokus i Lars-Olof Ottossons motion, innehåller den beslut om inriktning som 
harmonierar med motionären. 

En central fråga för kommunen att ta ställning till och som befinner sig helt i linje 
med motionen är leveranser av datorutrustning. I dagsläget har kommunen 
centraliserade inköp och iordningställande av all IT-utrustning. Även support och 
service sker i egen regi.  

IT-enheten avser att inom de närmaste 18 månaderna komma med sitt förslag på 
hur den framtida hanteringen ska ske. Ett starkt spår som för närvarande utreds är 
leasing av all hårdvara som datorer, läsplattor och telefoner. Om detta blir 
verklighet kommer en sådan hård standardisering som motionären efterlyser att 
ske. När den framtida hanteringen har utretts färdigt, kommer ett 
inriktningsförslag att läggas fram för politiken att ta ställning till.  

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Lars-Olof Ottossons motion innehåller många kloka tankar om hur IT-
verksamheten bör hanteras. Den inriktning han föreslår harmonierar i mångt och 
mycket med den väg som IT-enheten och kommunledningen ser som rimlig och 
redan slagit in på. Därför bör inte ett avslag vara aktuellt, enligt förvaltningens 
mening. Däremot är inte förvaltningens uppfattning att det är en ny policy som 
kommer lösa ut frågan slutgiltigt, utan snarare ett inriktningsbeslut där politiken 
presenteras hur olika framtida modeller för försörjning av hårdvara kan se ut. 
Förslaget är därför att betrakta motionen som besvarad och beakta den i det 
fortsatta arbetet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att betrakta motionen som besvarad medför inga ekonomiska 
konsekvenser.  

Måluppfyllelse 
Beslutet förväntas bidra till att uppnå det strategiska målet ”I Åmål ska alla kunna 
leva under trygga och goda förhållanden”, samt flertalet av de underliggande 
inriktningsmålen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 13 januari 2021 
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 27 januari 2020 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Torbjörn Stake 
IT-chef 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr KS 2021/68 

KS § 56 Tilläggsbudget investeringar 2021 (ej 
genomförda 2020) för kommunstyrelsen samt 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudget 
avseende investering från 2020 års budget överförd till 2021 för Åmåls kommun 
enligt följande: 

1. Till kommunstyrelsen  4 895 000 kronor 
2. Till barn- och utbildningsnämnden  395 000 kronor  
3. Skattefinansierad tilläggsbudget till  teknik- och fritidsnämnden i Säffle 

och Åmål  846 000 kronor  
4. Avgiftsfinansierad tilläggsbudget till  teknik- och fritidsnämnden i Säffle 

och Åmål  987 000 kronor  
5. Till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 276 000 kronor  
6. Till överförmyndarnämnden  215 000 kronor  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner för egen del om tilläggsbudget avseende 

investering från 2020 års budget överförd till 2021: 
1. Kommunstyrelseförvaltningen  4 895 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 
De förvaltningar/nämnder som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget 
har inkommit med motivering till varför man önskar flytta med sig ej nyttjade 
investeringsmedel från 2020 till 2021. 

I enlighet med kommunens regler för tilläggsinvesteringar ska en årlig översyn 
göras av samtliga budgeterade men ej genomförda investeringar. De nämnder 
som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget har inkommit med 
motivering till varför man önskar flytta med sig ej nyttjade investeringsmedel 
från 2020 till 2021. Sammanställning över investeringsbehov och 
motiveringar presenteras i bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 26 
- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 25 februari 2021 
- Bilaga investeringsäskande (ej genomförda 2020) den 23 februari 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelseförvaltningen och berörda nämnder 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 8
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Tilläggsbudget investeringar 2021, ej 
genomförda 2020, för kommunstyrelsen samt 
Åmåls kommun 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner för egen del om tilläggsbudget avseende 

investering från 2020 års budget överförd till 2021: 

 Kommunstyrelseförvaltningen  4 895 000 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
tilläggsbudget avseende investering från 2020 års budget överförd till 
2021 för Åmåls kommun enligt följande: 
 
 Till kommunstyrelsen  4 895 000 kronor 
 Till barn- och utbildningsnämnden  395 000 kronor  
 Skattefinansierad tilläggsbudget till  

teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål  846 000 kronor  
 Avgiftsfinansierad tilläggsbudget till  

teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål  987 000 kronor  
 Till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 276 000 kronor  
 Till överförmyndarnämnden  215 000 kronor  

Sammanfattning av ärendet 
De förvaltningar/nämnder som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget 
har inkommit med motivering till varför man önskar flytta med sig ej nyttjade 
investeringsmedel från 2020 till 2021. 

I enlighet med kommunens regler för tilläggsinvesteringar ska en årlig översyn 
göras av samtliga budgeterade men ej genomförda investeringar. De nämnder som 
har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget har inkommit med motivering 
till varför man önskar flytta med sig ej nyttjade investeringsmedel från 2020 till 
2021. Sammanställning över investeringsbehov och motiveringar presenteras i 
bilaga. 

 

Kommunstyrelsen 
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Kommunledningskontorets ståndpunkt 
2020 års investeringar har genomförts till ett belopp av 28,8  miljoner kronor 
(mnkr). Investeringsbudget uppgick till 38,2 mnkr, kvarstående resurs uppgår 
därmed till 9,4 mnkr. Av dessa föreslår nämnder och styrelse en 
tilläggsbudgetering år 2021 om totalt 7,6 mnkr. Se nedan. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen är att likviditeten belastas med 7 614 000 kronor 
år 2021 istället för är 2020. 

Måluppfyllelse 
Investeringarna berör de strategiska målen: 

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

 I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden. 

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

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

Beslutet överensstämmer med Åmåls kommuns Investeringsregler – anläggnings-
tillgångar, antagna av kommunfullmäktige 2015-11-25, § 244, vilka omfattar 
regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av 
anläggningstillgångar (investeringar). 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 25 februari 2021 
- Bilaga investeringsäskande (ej genomförda 2020) den 23 februari 2021 
 

Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Kommunledningskontoret  

Jan-Erik Samuelsson 
Tf kommundirektör 
 

 

Beslutet skickas till 

Nämnd Redovisat 2020 Årsbudget 2020 Kvarstående resurs

Föreslagen 

skattefinansierad 

tilläggsbudget 2021

Föreslagen 

avgiftsfinansierad 

tilläggsbudget 2021

Kommunstyrelsen 6 048 11 414 5 366 4 895 0

Barn‐ och utbildningsnämnden 2 830 3 653 823 395 0

Teknik‐ och fritidsnämnden i 

Säffle och Åmål
17 132 19 056 1 819 846 987

Välfärds‐ och 

arbetsmarknadsnämnden
2 808 3 902 1 091 276 0

Överförmyndarnämnden 0 215 215 215 0

Totalt, tkr 28 818 38 240 9 314 6 627 987
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Ekonomienheten 
Kommunstyrelseförvaltningen och berörda nämnder 



Åmåls Kommun Investeringsbudget 2020
Tilläggsbudget 2021

2021-02-25

Projekt Beskriv vad som ska göras samt motiv för äskandet Tilläggsbudget 
Skattefinansierad 
tkr

Tilläggsbudget 
Avgiftsfinansierad 
tkr

Kommunstyrelsen
9612 System arvode gode män System implementeras i samband med igångstart av nytt personal- och 

lönesystem.
85

9765 Två nya serverhallar Grundfinansiering för nya servrar och lagringsenheter för Åmåls datacenter 873
9780 Marinan omb. Varmv. Genomförs under 2021 100
9812 Upphandling PA.system Implementation av nytt personal- och lönesystem pågår nu. Fakturering sker vid 

driftstart hösten 2021.
2 149

9816 Byggnation studierum Planerad ombyggnad av kulturhuset som blivit uppskjuten 236
9992 Utveckl. av gamla staden Centrumsutredning genomförs 2021 200
9910 Systemplattform Utgör tillsammans med Kto 9018 grund för finansiering av engångslicenser och 

inköp avseende migrering till ny katalogtjänst och ny epostlösning
240

9919 Kameraövervakningssystem Planerad ombyggnad av kulturhuset som blivit uppskjuten 70
9923 Edslesk. prästg.byte tak Genomförs under 2021 300
9018 Systemplattform Utgör tillsammans med Kto 9910 grund för finansiering av engångslicenser och 

inköp avseende migrering till ny katalogtjänst och ny epostlösning
247

9021 Meröppet biblioteket Planerad ombyggnad av kulturhuset som blivit uppskjuten 180
9022 Bokhyllor och boktråg Planerad ombyggnad av kulturhuset som blivit uppskjuten 80
9023 Hyllssytem konstinnehav Upphandling av hyllor har försenats 75
9027 Programvaror m uppdat. Planerad ombyggnad av kulturhuset som blivit uppskjuten 60

Kommunstyrelsen Summa 4 895
Barn- och 
utbildningsnämnden

9925 Maskiner slöjd Ombyggnad spånsug har ej kunna genomföras 2020 på grund av 
coronapandemin men kommer genoföras 2021.

100

9094 IT gymnasiesk. digitalis. Kvarstående medel för IT-investeringar på gymnasieskola 90
9084 Personalmöbler Behov av personalmöbler 2021 50
9087 Undervisningsinvest. Inköp av verktygsskåp till industriprogrammet som ej köptes in under 2020 på 

grund av coronapandemin.
155

Barn- och utbildningsnämnden Summa 395
Teknik- och 
fritidsnämnden i 
Säffle och Åmål

9889 Anslutning Tössebäcken Utgifter om 319 tkr har reglerats mot förvaltningens övriga berörda enheter. 
Investeringsposters justeringar syns dock först 2021.

-1 270

9933 Byte bel.stolp. ellj.spår Planerade byten av belysningsstolpar under år 2021. 115

Nämnd/Förvaltning
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9939 Trafiksäk.förbättr. Medlen är avsedda för trafiksäkerhetsåtgärder. Under 2020 anlades förhöjt 
övergångsställe på Drottninggatan vid Torvaldsgatan och ett statligt bidrag på 80 
tkr erhölls som inkommit direkt till Åmåls
kommun. Kvarvarande medel önskar vi flytta med till 2021.

166

9940 Trafikbelysn. energieff. Medlen är avsedda att göra energieffektiviserande åtgärder på 
gatubelysningsanläggningen. Under 2020 har enstaka energieffektiviserande 
åtgärder gjorts i form av byte av ca 20 armaturer. En del av medeln har använts 
för att kunna finansiera utbyggnad av gatljus för ny gc-väg till Rågvägen på Västra 
Åsen mm. Kvarvarande medel flyttas med till 2021.

309

9951 Entrégrind Entrégrind på Östby 200
9001 Småbåtshamnar Det finns behov av åtgärder 2021 och samtliga kvarvarande medel önskas 

därmed flyttas med.
213

9002 Småbåtshamnar Småbåtshamnar 50
9003 Tillgängl. stad, åtgärder På grund av coronapandimin under 2020 kunde inte den gemensamma 

prioriteringen med Samverkansråd göras förrän sent på hösten och därför hann 
förvaltningen inte påbörja investeringarna. Önskar flytta 50 tkr av de kvarvarande 
medlen på 96 tkr till år 2021.

50

9004 Beläggn.arb enl ny plan Kvarvarande nettounderskott flyttas med till 2021. Det gjordes lite större 
beläggningsåtgräder på bland annat Järngatan/Ödmansgatan. I efterhand räknar 
förvaltningen med att få ett statligt bidrag.

-479

9006 Byte belysn.stolpar Byte av belysningsstolpar. 55
9096 Gata, GC-väg, el m.m. Kvarvarande underskott flyttas med till 2021. Medlen var avsedda för start av 

projektering av gator och gcvägar för utbyggnad av Havrevägen på Västra Åsen 
för att möjliggöra för bostadsbyggnation.

-27

9097 Reinvestering Ödmansgatan Se ovan projekt 9004. 394
9012 Renov. vattentorn F-fors Upphandling klar. Projektet inleds 2021. 966
9014 Garage Åmåls ARV Projektet i avslutningsfas. Slutbesiktning under Februari. Samtliga medel 

förväntas förbrukas. Ett mindre underskott kan uppkomma beroende på utfall i 
pågående ÄTA-förhandlingar.

91

9016 Mellanlager (virke, möbl) Renovering mellanlager 1 000
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål Summa 846 987

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämn

9056 IT-utrustn. utb. datorer Datorer som beställts under 2020 men levererans under februari 2021. Behovet 
av datorer är stort inom välfärds- och arbetsmarknads-förvaltningen.

25

9038 Inventarier/kontorsmöbler Översyn av inventarier/kontorsmöbler inom förvaltningsledningen. 40
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9046 Välfärdsteknik, s. boende Inköp av mobiltelefoner till personal på sårskilt boende för teknik kopplat till 
mobiler, till exempel e-signering och trygghetslarm

100

9059 Välfärdstekn, ord. boende Inöp av mobiltelefoner till personal till korttidspersonalen för teknik kopplat till 
mobiler, till exempel e-signering och trygghetslarm

57

9047 Inventarier Inköp av sängbord samt förvaringsmöbler till att förvara hygien- och 
sjukvårdsmaterial. 

25

9050 Invent./förb. boendem. Inköp av höga bord till avdelningen Safiren. Brukarna får lättare att sitta bekvämt 
vid matbord även om de är rullstolsbundna.

29

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Summa 276
Överförmyndarnämn 9017 Nytt handläggarsystem Pågående projekt, slutförs under 2021. 215

Överförmyndarnämnden Summa 215
Totalsumma 6 627 987
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Dnr KS 2020/239 

KS § 55 Program för uppföljning av privata 
utförare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Program för uppföljning 
av privata utförare. 

Sammanfattning av ärendet 
I en revisionsrapport från år 2020 konstateras att Åmåls kommun saknar ett 
program för mål och uppföljning av privata utförare och kommunrevisionen 
rekommenderade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till program. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen den 16 juni 2020 att uppdra 
till kommunledningskontoret att ta fram ett ta fram ett program med mål och 
riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2021 § 17 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 11 februari 2021 
- Program för uppföljning av privata utförare 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
Tf kommundirektör 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 9
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Program för uppföljning av privata utförare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Program för 
uppföljning av privata utförare. 

Sammanfattning av ärendet 
I en revisionsrapport från år 2020 konstateras att Åmåls kommun saknar ett 
program för mål och uppföljning av privata utförare och kommunrevisionen 
rekommenderade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till program. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen den 16 juni 2020 att uppdra 
till kommunledningskontoret att ta fram ett ta fram ett program med mål och 
riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Då Åmåls kommun saknar ett program för mål och uppföljning av privata 
utförare har ett förslag arbetats fram.   

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsmålet ”I Åmåls ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 11 februari 2021 
- Program för uppföljning av privata utförare 
 

 

 

Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 
Tf kommundirektör 
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1	Bakgrund	 
1.1	Kommunallagens	krav	på	program	 
Kommuner får, enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, lämna över verksamhet till privata utförare. 
Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig, på samma sätt som för 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Om det i lag eller annan författning anges att verksamhet 
ska bedrivas av en kommunal nämnd får den inte överlämnas. Om verksamheten innefattar 
myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.  
 
Enligt 5 kap 3 § kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program 
med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med 
kommunallagens bestämmelse är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt 
öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  
 
Programmet ska omfatta verksamhet som kommunen lämnat över för att utföras av privata 
utförare.  
 
1.2	Avgränsning		
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då de är egna huvudmän. Även 
utförare av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken är undantagna.  
 
Programmet får inte genomslag på gällande avtalsrelationer eftersom villkoren där redan är 
reglerade.  
 
1.3	Definition	av	privat	utförande	 
Med privat utförare, enligt 10 kap. 7 § kommunallagen, avses en juridisk person eller en 
enskild individ som har hand om utförandet av en kommunal angelägenhet.  
 
En privat utförare är en helt privat aktör utan kommunalt ägande. Det kan exempelvis vara 
företagsformer som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar, enskilda firmor 
men också idéburna organisationer och kooperativa föreningar. Däremot avses inte hel- eller 
delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser.  
 
En privat aktör blir en privat utförare av en kommunal angelägenhet genom att vinna en 
offentlig upphandling eller genom att kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt 
lagen om valfrihetssystem (LOV).  
 

2	Mål	för	verksamheter	som	utförs	av	privata	utförare		
Vid upphandling av kommunala angelägenheter ska kommunfullmäktiges övergripande mål, 
som bedöms tillämpliga för upphandlingen, framgå av upphandlingsunderlaget och i avtal som 
tecknas med den privata utföraren.  
 
Riktlinjer för visionsstyrning i Åmåls kommun beskriver struktur för styrning och arbetssätt för 
planering och uppföljning av mål, ekonomi och kvalitet. 
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3	Uppföljning	
3.1	Nämndernas	ansvar	
Varje nämnd ansvarar för att följa upp och återrapportera måluppfyllelsen till 
kommunfullmäktige. När en kommunal angelägenhet utförs av en privat utförare ska 
kommunen följa upp verksamheten. Utöver måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal 
som nämnden tecknat med utföraren/leverantören i enlighet med Riktlinjer för upphandling 
och inköp.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att med utgångspunkt i detta program ansvara 
för att genom avtal säkerställa att de som driver verksamheter på uppdrag av kommunen inom 
nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:  
 

 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för 
verksamheten  

 de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för respektive 
verksamhet  

 
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också 
för att detta regleras i de avtal som träffas med varje leverantör. I avtalen ska det säkras att 
leverantören biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar och 
rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen eller, i förekommande fall, andra 
myndigheter.  
 

3.2	Kommunstyrelsens	ansvar 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § ansvar för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och  
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs av sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. 
  
Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet följs upp och redovisas för kommunfullmäktige 
i samband med kommunens årsredovisning. 
 

4	Allmänhetens	insyn	 
Varje nämnd ska i avtal med privata utförare säkerställa information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Utföraren ska 
kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska göra det möjligt för 
allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken 
information som efterfrågas. Informationen som begärs in ska ha en koppling till 
upphandlingen och den verksamhet som upphandlas.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/397 

KS § 53 Revidering av riktlinjer för färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för 
färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att fortsatt arbeta i dialog med 
Värmlandstrafik för att om möjligt göra så att det går att använda färdtjänst för att 
resa mellan Åmål och Karlstad på samma sätt som det enligt riktlinjerna är 
möjligt att resa från Åmål till Säffle samt Årjäng. 

Sammanfattning av ärendet 
Då kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen beslutat om tre zoner i 
den allmänna kollektivtrafiken med start 4 november 2020, krävs nytt beslut om 
beräkning av egenavgift för anropsstyrd trafik, det vill säga färdtjänst. 
Konsekvensen med ny zonindelning är att nuvarande prisstödsmodell försvinner 
då nuvarande taxesystem inte kommer att ha någon koppling mot 
kollektivtrafiken.  

I det beslut som fattats av kollektivtrafiknämnden, i april 2020, kommer tre zoner 
att gälla inom Västra Götaland. Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och 
Öckerö. Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn. Zon C innefattar resterande 37 kommuner 
inom Västra Götaland vilket inkluderar Sotenäs kommun. Sammanfattningsvis 
innebär det att nuvarande drygt 70 zoner slås ihop till tre. Ny prissättning per zon 
kommer då att gälla. 

Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, samt kommun- och regionrepresetanter från 
Västtrafik, har tillsammans diskuterat alternativa beräkningsmodeller och 
genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en gemensam 
beräkningsmodell för ny egenavgift samt tillämpningsområde, i enlighet med 
avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik, som anger att parterna ska 
sträva mot harmoniserade regelverk. Ett beräkningssätt med avståndsbaserad 
avgift med startavgift och därefter kronpåslag per kilometer är det alternativ till 
förslag som gemensamt presenteras i respektive kommun inom Fyrbodal.  

Ändringar i riktlinjerna gäller bland annat även handläggningstid/ansökan vid 
riksfärdtjänst samt hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 9 
- Tjänsteskrivelse av färdtjänsthandläggare den 11 mars 2021 

aaidator
Textruta
Ärende 10
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- Förslag till ny riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst med förändringar 
markerade med rött typsnitt 
- Antagen riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 1 januari 2019 

Yrkande 
Ulla Berne (M) yrkar på att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att 
fortsatt arbeta i dialog med Värmlandstrafik för att om möjligt göra så att det går 
att använda färdtjänst för att resa mellan Åmål och Karlstad på samma sätt som 
det enligt riktlinjerna är möjligt att resa från Åmål till Säffle samt Årjäng. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande från 
Ulla Berne (M). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta i 
enlighet med förslaget och tilläggsyrkandet och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Färdtjänsthandläggare 
__________ 
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Revidering av riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst gällande handläggningstid 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer 
för färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommuns riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst antogs av 
kommunfullmäktige i december 2018 efter en omfattande översyn. Riktlinjerna är 
lokala bestämmelser för Åmåls kommun och behandlar exempelvis 
ansökningsförfarandet, ledsagare, bagage och husdjur. 

En revidering av dokumentet är nödvändig för att anpassa det utifrån Västra 
Götalandsregionens beslut om ny zonindelning för kollektivtrafiken med 
tillhörande ändrade taxor. Utöver detta har en ändring gjorts gällande 
handläggningstid för ansökan om riksfärdtjänst samt gällande stycket om 
Hjälpmedel. Förtydligande har även gjorts i stycket om Grundläggande kriterier, 
Barnkonventionen och Antal resor och avstånd 

Beskrivning av ärendet 
Ändring av zonindelning och taxor 
Då kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen beslutat om tre zoner i 
den allmänna kollektivtrafiken med start 4 november 2020, krävs nytt beslut om 
beräkning av egenavgift för anropsstyrd trafik, det vill säga färdtjänst. 
Konsekvensen med ny zonindelning är att nuvarande prisstödsmodell försvinner 
då nuvarande taxesystem inte kommer att ha någon koppling mot 
kollektivtrafiken.  

Egenavgiften i Åmåls kommun bygger för närvarande, enligt 
kommunfullmäktiges beslut, på avtalsparts baspris med ett påslag om 50%. 
Färdtjänstresor vid vistelse inom annan kommun ersätts med 75% av 
reskostnaden. Dock kan inte självkostnaden understiga gällande zontaxa (zon 1) 
inom Åmåls kommun. Medresenär betalar enligt färdtjänstens egenavgift och 
utifrån sin egen ålder, utantaget barn 0-6 år som medföljer kostnadsfritt. Detta 
gäller inom nuvarande tillämpningsområde som omfattar Åmål, Bengtsfors, Dals 
Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle, Årjäng, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. 

I det beslut som fattats av kollektivtrafiknämnden, i april 2020, kommer tre zoner 
att gälla inom Västra Götaland. Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och 
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Öckerö. Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn. Zon C innefattar resterande 37 kommuner 
inom Västra Götaland vilket inkluderar Sotenäs kommun.  

Sammanfattningsvis innebär det att nuvarande drygt 70 zoner ska slås ihop till tre. 
Ny prissättning per zon kommer då att gälla. 

Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, samt kommun- och regionrepresetanter från 
Västtrafik, har tillsammans diskuterat alternativa beräkningsmodeller och 
genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en gemensam 
beräkningsmodell för ny egenavgift samt tillämpningsområde, i enlighet med 
avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik, som anger att parterna ska 
sträva mot harmoniserade regelverk. 

Ett beräkningssätt med avståndsbaserad avgift med startavgift och därefter 
kronpåslag per kilometer  är det alternativ till förslag som gemensamt presenteras 
i respektive kommun inom Fyrbodal.  

Systemet med avståndsbaserad avgift är mer rättvist och följer transportkostnaden 
mer exakt. Det är enkelt att förstå för den enskilde tillståndshavaren, och ett 
hållbart sätt att räkna fram egenavgiften då modellen inte påverkas av framtida 
förändringar i den allmänna kollektivtrafiken. Tillämpningsområdet spelar mindre 
roll, och det öppnar för att tillämpningsområdet kan gälla för hela Västra 
Götalandsregionen. Att öppna upp tillämpningsområdet innebär också att 
egenavgiften inte behöver baseras på Förordningen (1997:782) om egenavgift för 
riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst beviljas idag för resor utanför idag gällande 
tillämpningsområde. Förordningen skall spegla kostnad i kollektivtrafiken. 
Förordningen är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, och har ej 
reviderats sedan 1997. 

Vid resor inom annan kommun, utanför tillämpningsområdet, är förslaget även 
här, att den skall vara avståndsbaserad för att likställa egenavgiften oavsett om 
man reser inom tillämpningsområdet eller i vistelse inom annan kommun utanför 
tillämpningsområdet. Startavgiften föreslås ligga högre än inom 
tillämpningsområdet, då resor inom andra kommuner utanför 
tillämpningsområdet, sker med taxiverksamhet som inte är upphandlad. I vanlig 
taxiverksamhet är framkörningsavgift vanlig samt taxameterpris. 

Ändring av handläggningstid/ansökan vid riksfärdtjänst 
Åmåls kommun har under 2020 ingått avtal med företaget Riksfärdtjänsten 
Sverige AB som hjälper till att boka och samordna riksfärdtjänstresor. Tidigare 
har tillståndsinnehavaren bokat sina resor med allmänna kommunikationer själv. 
Att ingå avtal med Riksfärdtjänsten Sverige AB var en efterfrågad tjänst av bland 
annat det kommunala handikapprådet då det underlättar mycket för den som ska 
ut och resa. 

För att synkronisera kommunens handläggningstid gällande ansökan om 
riksfärdtjänst med Riksfärdtjänsten Sverige AB handläggningstid för bokning av 
resa behöver en ändring göras i riktlinjen för riksfärdtjänst. Ansökningstiden 
ändras från minst två veckor innan avresedag till minst tre veckor. För storhelger 
blir ändringen från minst fyra veckor till minst fem veckor vid storhelg.  
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Enligt Förvaltningslagen (2017:900) har myndigheter ett utredningsansvar vilket 
betyder att myndigheter måste se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som 
dess beskaffenhet kräver. Vid en ansökan om färdtjänst kan det innebära att 
ansökan måste kompletteras med upplysningar från den sökanden för att bedöma 
rätten till färdtjänst.  

Nuvarande handläggningstid är således en för kort tid för att leva upp till 
förvaltningslagens krav. Det ger heller inte något utrymme för eventuella 
helgdagar eller annan frånvaro för handläggaren. Därför föreslås en ändring. 

Ändring av avsnittet Hjälpmedel 
I samråd med det kommunala handikapprådet föreslås att tillägg görs av 
meningen ”Förskrivna hjälpmedel får medtagas”. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att riktlinjerna för färdtjänst och 
riksfärdtjänst är ett levande dokument som emellanåt behöver anpassas utifrån 
förändringar utanför eller inom kommunen. Dokumentet är ett viktigt stöd i 
handläggningsprocessen samt att det fungerar som grund för information till de 
som ansöker om färdtjänst. Kommunstyrelseförvaltningen ser de föreslagna 
förändringarna som nödvändiga för en rättssäker och rättvis bedömning och 
hantering av färdtjänstärenden i Åmåls kommun. Handikapprådet har delgetts 
informationen och yttrat sig i ärendet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun. 

För den enskilde kan förändringen av zonindelning och tillhörande taxeförändring 
innebära ekonomiska konsekvenser då den avståndsbaserad egenavgift föreslås 
vara en startavgift på 55 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer 
inom Västra Götaland. Det innebär att en färdtjänstresa inom kommunen varierar 
från 55 kr till 160 kr/enkelresa (10-45 km). Enligt nuvarande egenavgift kostar en 
resa inom Åmåls kommun 78 kr/enkelresa (55 kr i tätort). Ungdomstaxa (7-19 år) 
kostar 58 kr/enkelresa (41 kr inom tätort). 

Färdtjänsthandläggaren har tittat på 2019 års resande i anropsstyrd trafik gällande 
färdtjänst. Under 2019 utfördes 5 492 stycken resor varav 5 089 stycken (92 %) 
var färdtjänstresor inom kommunen samt 288 stycken (5.2 %) färdtjänstresor 
inom tillämpningsområdet utanför kommungränsen. 

I förslaget ingår att ungdomstaxa tas bort och även där skall avståndsbaserad 
egenavgift gälla. Även barn/ungdomar med funktionsnedsättning har rätt att söka 
merkostnadsersättning och handikappersättning för fördyrade omkostnader. 

Vid jämförelse, under 2019, med egenavgift för färdtjänstresor med nu gällande 
egenavgift, och föreslagen ny beräkningsmodell, ger den nya beräkningsmodellen 
kommunen minskade kostnader med ca 23 000 kr/år. 

Om tillämpningsområdet utökas till hela Västra Götaland, kommer egenavgifter 
för resor som idag beviljas som riksfärdtjänst att öka. Ju längre resor, desto större 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelseförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Anna Belsing 2021-03-11 KS 2020/397 4 (4) 
 

 
 
egenavgift. Idag styrs dessa resor enligt tidigare beskriven förordning av 
egenavgift för riksfärdtjänst.  

Att föreslagen avståndsbaserad egenavgift skall gälla alla med beviljat 
färdtjänsttillstånd, innebär att ungdomstaxa (7-19 år) enligt nuvarande 
tillämpningsregler tas bort. 

Beräkningsmodell för årlig höjning är att följa kollektivtrafikens höjning/årligen. 
Att indexreglera höjning, kan slå fel då indexhöjning kan vara högre än höjning i 
kollektivtrafiken. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsmålet ”I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden”.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av färdtjänsthandläggare den 11 mars 2021 
- Förslag till ny riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst med förändringar 
markerade med rött typsnitt. 
- Antagen riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 1 januari 2019 
 

 

 

Anna Belsing 
Färdtjänsthandläggare 
Samhällsbyggnadsenheten 

Björn Wennerström 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Riktlinjer för färdtjänst i Åmåls kommun 

Gäller från och med 2021-06-01 

De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i Lag (SFS 1997:736) om 
färdtjänst. Varje kommun har rätt att utforma sina egna riktlinjer så länge de inte strider mot 
lagen. Nedanstående text utgör riktlinjer för Åmåls kommun.  
 
Färdtjänst 
Enligt lag (SFS 1997:736) om färdtjänst har folkbokföringskommunen ansvar att anordna 
färdtjänst för kommuninvånare. Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som 
efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte 
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv på egen hand eller att resa 
med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst kan anordnas inom kommun och, om det 
finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. Resor med färdtjänst skall i 
likhet med den allmänna kollektivtrafiken i största mån samordnas. Avsaknad av allmänna 
kommunikationer eller att de går på tider som inte passar resenären är inte något skäl att 
bevilja tillstånd till färdtjänst. Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall 
erhållas.  
 
Kommunen ansvarar för färdtjänst (anropsstyrd trafik) och kan efter erforderliga beslut 
överlåta sina uppgifter till annan trafikhuvudman. Åmåls kommun har genom avtal gett 
avtalspart i uppdrag att upphandla och samordna den anropsstyrda trafiken avseende 
färdtjänst.  
 
Grundläggande kriterier för färdtjänst är: 
 

- Att sökande ska vara folkbokförd inom Åmåls kommun  
- Att sökande har ett varaktigt funktionshinder som gör att den sökande har väsentliga 

svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna 
kommunikationsmedel.  

- Att sökanden har ett funktionshinder som bedöms varaktigt i minst tre månader. Är 
funktionshindret endast tillfälligt föreligger ingen skyldighet att meddela tillstånd.  

 

Ansökan om tillstånd 
Rätten till färdtjänst prövas i Åmåls kommun av kommunstyrelsen efter ansökan från den 
enskild. Ett läkarutlåtande kan krävas som en del i beslutsunderlaget men berättigar i sig inte 
till färdtjänst. Vid bedömning av ärenden där läkarutlåtande finns, ska kommunen inte göra en 
egen prövning avseende det medicinska behovet. Personligt sammanträffande, hembesök eller 
telefonkontakt med beslutade tjänsteman kan ske.  
 
Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med särskilda föreskrifter som är individuella. Det kan till 
exempel gälla typ av fordon, placering i fordonet, ensamåkning, ledsagare eller ledarhund. 
Färdtjänst kan beviljas till och från allmänna kommunikationer för person som har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand och som därigenom har svårt att ta sig till och från 
hållplats eller station, men som kan resa med buss eller tåg.  
 
Beslut om färdtjänsttillstånd 
Beslut om färdtjänsttillstånd skall fattas av den som enligt gällande delegationsförteckning är 
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behörig. Beslut skall meddelas skriftligt. Beslut med avslag/delavslag skall innehålla skäl för 
avslaget och information om hur beslutet kan överklagas. 
 
Barn 
Prövning av barn och unga under 18 år skall göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionsnedsättning (SFS 1997:736). För personer under 18 år ska ansökan göras av 
vårdnadshavare/förmyndare. 
Barnkonventionen (Lag 1 januari 2020) beskriver i artikel 23.1 att ”ett barn som med psykisk 
eller fysisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 
förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och 
möjliggör barnets aktiva deltagande i samhällslivet” 

Giltighetstid 
Färdtjänsttillståndet meddelas för viss tid eller tillsvidare. Beslut skall delges skriftligt och 
innehålla giltighetstid samt vilket färdsätt som gäller. Om behovet av färdtjänst förändras 
under tiden är det resenärens skyldighet att kontakta kommunens färdtjänsthandläggare. Om 
tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.  
 
För personer med omfattande och bestående funktionshinder och för personer med mycket 
hög ålder kan färdtjänst beviljas tillsvidare.  
 
Antal resor och avstånd 
Den färdtjänstberättigade får oavsett tid på dygnet åka ett obegränsat antal resor inom 
färdtjänstområdet. Tillståndet gäller för färdtjänstresor inom Västra Götalandsregionen samt 
resor till/från Säffle och Årjäng.  
 
Antalet färdtjänstresor är inte begränsat generellt. Ett enskilt färdtjänsttillstånd kan dock efter 
individuell prövning förenas med föreskrifter om hur många resor tillståndet omfattar.  
 
Beställning/avbokning av resa 
Beställning och avbokning av resa sker hos beställningscentral i enlighet med avtalspart. 
Färdtjänstresor samordnas och samåkning sker. Resväg och restid kan alltså därmed förlängas 
jämfört med om resan sker kortaste vägen. Det är dock tillgång och efterfrågan av fordon som 
styr vilken tid resenären erbjuds resa. I speciella fall kan tillstånd till ensamåkning beviljas 
med hänsyn till resenärens funktionshinder. Läkarintyg bör då begäras.  
 
Avbeställning av resa som inte blir av ska göras i så god tid som möjligt innan resan skulle 
påbörjas. I de fall en resa inte har avbokats minst en timme före den planerade resan eller på 
annat sätt inte fullföljts av tillståndshavaren kommer denne att, om giltigt skäl inte föreligger, 
debiteras enligt gällande taxa.  
 
Service vid resa 
Chauffören skall hjälpa resenären att stig i och ur färdtjänstfordonet, hjälpa till med 
säkerhetsbälte, bagage och förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande samt 
hjälp till och från dörr i markplan eller motsvarande.  
 
Om resenären behöver särskild service t.ex om inte ledsagare beviljats, ledsagning mellan 
bostaden/fordon/ besöksplats, ska detta uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av 
färdtjänsthandläggaren.  
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Ledsagare 
Ledsagare kan beviljas om personens funktionsnedsättning medför behov av hjälp för att 
genomföra själva resan. Vid bedömning av ledsagare inräknas den service som föraren 
normalt ger i direkt anslutning till fordonet. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan. 
Behov av hjälp enbart på resmålet berättigar inte till ledsagare. Ledsagare får ej själv vara 
färdtjänstberättigad. Tillstånd till ledsagare för den färdtjänstberättigade innebär ingen 
skyldighet för kommunen att tillhandahålla person för ledsagning. Ledsagare medföljer 
kostnadsfritt och måste stiga på och av på samma adress som den färdtjänstberättigade. Om en 
tillståndshavare inte kan genomföra en resa med en ledsagare kan tillstånd för ytterligare 
ledsagare beviljas.  
 
Medresenär 
Färdtjänstresenär får ta med sig en medresenär eller det antal personer som ryms i det fordon 
som den färdtjänstberättigade är legitimerad för. Medresenären ska påbörja och avsluta resan 
på samma plats som den färdtjänstberättigade och betalar samma avgift som den 
färdtjänstberättigade. Medresenär får inte orsaka extra service av chauffören och har inte 
heller rätt till viss placering i fordonet.  
 
Bärhjälp 
Förflyttning av resenär med hjälp av trappklättrare eller bärhjälp tillhandahålls restriktivt 
enligt avtalspart rekommendationer. Bärhjälp beviljas om resenären på egen hand inte klarar 
trappor och endast i samband med resa. Av arbetsmiljömässiga skäl bör all lyfthjälp i trappor i 
första hand utföras med så kallad trappklättrare. Rullstolen fästs i trappklättraren, som sedan 
manövreras av chauffören. Det förutsätter dock att trappan i fastigheten är tillräckligt rymlig, 
och att rullstolen passar i trappklättraren. Om det inte går att använda trappklättrare kan 
resenären få manuell bärhjälp. Det innebär att två chaufförer bär resenär och rullstol i trappan. 
Chaufför behöver då hjälp av annan chaufför. För att beviljas tjänsten bärhjälp måste 
resenären ha tillgång till egen rullstol. Bärhjälp kan inte utföras i alla trappor. Utrymme i 
trapphus, trappans bärighet, trappans längd, svängyta, halkrisker och andra hinder skall prövas 
på kundens adress genom en speciell ”utprovningsresa” där trafikföretag, som är utbildade för 
att kunna bedöma om en trappa går att trappklättra i, besiktigar trappen. Resenärens vikt tas 
också med i bedömningen. Om svårigheter föreligger och de ovannämnda hindren finns, kan 
inte bärhjälpen utföras.  
 
När det gäller trappklättring och bärhjälp så har den individuella föraren rätt att fatta beslut 
om att trappklättring/bärhjälp inte kan utföras på ett säkert sätt, även om trappklättring utförts 
på den aktuella adressen tidigare. 
 
Hjälpmedel 
Förflyttningshjälpmedel såsom rollator eller rullstol får medföras vid resa. Klarar man inte att 
förflytta sig från rullstol till bilsäte med stöd av förare eller eventuell ledsagare, utan måste 
färdas sittande i rullstol, som ska vara godkänd att sitta i under resa, föreligger rätt till 
specialfordon. Gånghjälpmedel som inte behövs under själva resan, utan som resenären 
behöver på resmålet får tas med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp än vad som 
krävs för att färdtjänstresan ska kunna genomföras. Hjälpmedel skall kunna förankras och 
hanteras på ett trafiksäkert sätt. Förskrivna hjälpmedel får medtas. 
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Promenadscooter, elmoped och liknande förflyttningshjälpmedel som har styre är inte 
godkända att sitta på under färd och får ej tas med vid färdtjänstresa. 
 
Bagage 
Bagage får tas med i den utsträckning som är normalt att ha med på buss, det vill säga i 
storleksordning som två handbagage av mindre art alternativt en liten resväska utöver det 
förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande. Vid behov hjälper chauffören 
till med bagaget från avhämtningsadressens entré och till fordonet och från fordonet till 
resmålets entré.  
 
Uppehåll under resa 
Färdtjänstfordonet gör inga stopp under färdtjänstresans gång och väntar inte medan ärenden 
uträttas. Resor sker till bestämt resmål och inte via annan adress.  
 
Liggande transport 
Liggande transport tillhandahålls ej.  
 
Bilbarnstol  
Färdtjänstberättigad ska tillhandahålla med egen bilbarnstol.  
 
Hund/husdjur 
Ledar- och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något annat 
husdjur får ej tas med vid färdtjänstresa.   
 
Tillfällig vistelse i annan kommun 
För att få tillstånd till färdtjänst i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild 
prövning hos kommunens färdtjänsthandläggare. Färdtjänsttillståndet berättigar till högst 20 
enkelresor per år.  
 
För resa inom en kommun som ligger inom avtalspart trafikområde görs beställning, efter 
förfrågan och beviljade av resa, till avtalspart beställningscentral. Avgiften motsvarar 
egenavgiften för färdtjänst i Åmåls kommun.  
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i avtalspart trafikområde, efter 
förfrågan och beviljade av resa, lämnas ersättning för 75% av taxameterbeloppet. Resenären 
beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till 
kommunens handläggare. 
 
Överklagan av ett beslut 
Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten som gör 
en prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas information om hur man överklagar 
tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till Kommunstyrelsen inom tre veckor 
från det att den sökande fick ta del av beslutet. 
 
Återkallelse 
Återkallelse av tillstånd kan bli aktuellt om tillståndshavaren genom förändringar i 
hälsotillstånd eller av andra skäl inte längre uppfyller kriterierna för att få färdtjänst. Ett 
tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de föreskrifter eller villkor som gäller för färdtjänsten.  
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Orsaken kan vara att beställaren uteblir upprepade gånger, så kallade bomköringar, att 
färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst, hot om våld, vållande av obehag för 
medpassagerna/föraren eller att färdtjänstberättigad skadar fordonet.  
 
Avgifter 
Kommunfullmäktige beslutar om alla avgifter inom färdtjänsten. Dessa finns i bilaga 1. 
 

Resor för vilka färdtjänst ej får användas 
Färdtjänst är avsedd för enskilda personers privatresor och får ej användas för följande typ av 
resor: 
 

- Tjänsteresor 
 

- Resor inom socialtjänsten, t ex utflykter och liknande resor som arrangeras som 
gruppresor för funktionsnedsatta eller äldre personer i ett boende. 
 

- Resor inom skolan, t ex skolresor, resor i samband med studiebesök, badresor m.m. 
Det samma gäller inom förskole- och fritidshemsverksamheten. 
 

- Resor inom verksamhet som bedrivs av regionen, t ex resor som arrangeras för 
personer på sjukvårdsinrättningar, resor inom regionen bedrivna skolor etc. 

 
- Resor inom en verksamhet som staten är huvudman för, t ex institutioner som drivs av 

staten. 
 
- Resor inom privat drivna verksamheter, t ex privata skolor, barnomsorg i privat regi, 

privata företag, stiftelser eller dylikt som bedriver sjukvård, äldrevård  m.m. 
 

- Resor som av någon annan anledning ska bekostas av det allmänna (dvs. staten, 
regionen eller annan kommunal verksamhet) t ex sjukresor, skolskjuts, 
ambulanstransporter, resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra 
resor som ska bekostas av Försäkringskassan. 
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Riktlinjer för riksfärdtjänst i Åmåls kommun 

 
Gäller från och med 2021-06-01 
 
De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till riksfärdtjänst anges i Lag (SFS 1997:375) 
om Riksfärdtjänst. Varje kommun har rätt att utforma sina egna riktlinjer så länge de inte 
strider mot lagen. Nedanstående text utgör riktlinjer i Åmåls kommun.  
 
Riksfärdtjänst 
Enligt lag (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst har folkbokföringskommunen skyldighet att 
pröva frågor om tillstånd och lämna ersättning för kostnader utöver normala reskostnader till 
dem, som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt 
kostsamt sätt. Rätten till riksfärdtjänst regleras i Lag om riksfärdtjänst (1997:735). 
Riksfärdtjänsten får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.  
 
Grundläggande kriterier för riksfärdtjänst är:  

- Att sökande skall vara folkbokförd inom Åmåls kommun 
- Att resan med allmänna kommunikationer till följd av den sökandes funktionshinder 

måste göras på ett särskilt kostsamt sätt eller inte kan göras utan ledsagare  
- Ändamålet för resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild 

angelägenhet 
- Resan göra inom Sverige från en kommun till en annan kommun 
- Resan görs med allmänna kommunikationer eller med ett för ändamålet särskilt 

anpassat fordon 
- Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.  

 
Funktionshindret måste bedömas bestå mer än sex månader och skall på begäran kunna 
styrkas med läkarintyg eller särskild utredning.  
 
Barn  
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionshinder (SFS 2006:1115).  
 
Ansökan om tillstånd/beslut  
Ansökan om tillstånd för resa sker skriftligen inför varje resetillfälle till färdtjänsthandläggare 
i Åmåls kommun på särskild blankett minst tre veckor innan önskad avresedag. Ansökan om 
resor i samband med storhelger bör ske senast fem veckor innan önskad avresedag, då 
efterfrågan av fordon är större än tillgången. Biljetter på allmänna kommunikationsmedel är 
också begränsat. Kommunens handläggare utreder och beslutar på delegation av 
Kommunstyrelsen. Beslut om tillstånd meddelas skriftligen. I de fall beslutet innebär ett 
avslag/delavslag, innehåller meddelandet skäl för avslag samt hur man överklagar. 
 
Ändamålet 
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild 
angelägenhet. Med enskild angelägenhet avses en resa av privat karaktär som är en personlig 
angelägenhet för den enskilde och som inte har anknytning till arbete, utbildning eller 
medicinsk vård eller behandling. Ändamålet med resan ska anges vid ansökan.  
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Tillstånd 
Tillstånd till riksfärdtjänst beviljas per resa. Om särskilda skäl föreligger, kan tillstånd för ett 
visst antal resor med samma ändamål och till samma resmål beviljas. 
 
Resor med riksfärdtjänst ska göras med billigast genomförbara färdmedel som den 
riksfärdtjänstberättigade klarar av. Vid prövning av färdmedel skall utgångspunkten alltid 
vara vad som är ett normalt färdsätt om man inte har någon funktionsnedsättning. Den 
omständigheten att det saknas allmänna kommunikationer till den plats eller vid den tidpunkt 
man önskar resa är i sig inget skäl för att bevilja riksfärdtjänst. Ersättning för resor med 
privatbil, hyrbil eller liknande medges ej. 
 
Detta innebär att resa med riksfärdtjänst ska ske: 

1. I första hand med allmänna kommunikationer, det vill säga med tåg, buss eller flyg.  
2. I andra hand genom en kombination av allmänna kommunikationer i kombination med 

personbil eller specialfordon. 
3. I tredje hand används enbart personbil eller specialfordon. 

 
Ledsagare  
Person som måste ha hjälp av någon annan person för att kunna genomföra en 
riksfärdtjänstresa, kan efter ansökan beviljas ledsagare. Ledsagaren ska kunna tillgodose den 
riksfärdtjänstberättigades behov av hjälp under resan. Behovet av hjälp ska vara knutet till 
själva resan, behov av hjälp enbart på resmålet eller innan resan ger inte rätt till ledsagare. 
Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som riksfärdtjänstresenären. Det 
åligger tillståndshavaren att själv skaffa ledsagare. 
 
Medresenär 
Vid beviljad resa med personbil eller specialfordon får tillståndsinnehavaren ta med sig en 
medresenär eller det antal personer som ryms i det fordon som den riksfärdtjänstberättigade är 
legitimerad för. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som den 
riksfärdtjänstberättigade och betalar samma avgift som den riksfärdtjänstberättigade. 
Medresenär får inte orsaka extra service av chauffören och har inte heller rätt till viss 
placering i fordonet. Medresande barn betalar taxa enligt gällande förordning (SFS 
1993:1148).  
 
Vid riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer bokar och betalar eventuell 
medresenär, oavsett ålder, hela sin reskostnad samt eventuell bokningsavgift. 
 
Resebeställning 
Det åligger tillståndsinnehavaren att själv boka sin resa hos Riksfärdtjänsten Sverige AB 
senast fem vardagar innan resan. Undantag gäller för jul- och nyårsresor som bör beställas 
senast 15:e november. Den transportör som anlitas för din resa tar sedan kontakt med 
tillståndsinnehavaren senast två dagar före den beställda resan. 

Service vid resa 
Vid riksfärdtjänstresa beviljad med allmänna kommunikationer ingår den service som aktuellt 
reseföretag erbjuder.  
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Vid resa beviljad med personbil eller specialfordon ingår allmän service såsom hjälp i/ur 
fordon. Hjälp med säkerhetsbälte, hjälp med bagage och hjälpmedel som behövs för resans 
genomförande, samt vid behov om ledsagare inte beviljats ledsagning vid byte till annat 
fordon eller färdmedel, hjälp från avhämtningsadressens entré till fordonet och från fordonet 
till resmålets entré. 
 
Bagage 
Vid resa med allmänna kommunikationer får bagage medföras enligt trafikföretagens 
bestämmelser. Vid resa med personbil eller specialfordon gäller att bagage får tas med i den 
utsträckning som är normalt vid längre resa, det vill säga i storleksordning ett handbagage och 
en resväska utöver det förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande.  
 
Avbeställning 
Avbokning skall ske till Riksfärdtjänsten Sverige AB senaste dagen före avresan. 

 
Överklagan av ett beslut 
Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten, som gör 
en prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas informationen om hur man 
överklagar tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till Kommunstyrelsen inom 
tre veckor från det att den sökande fick ta del av beslutet. 
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Avgifter 
Resenären skall betala en egenavgift enligt den förordning som beslutats av regeringen SFS 
1993:1148. Egenavgiften baseras på vägavstånd, motsvarande biljettpris på en tågresa i andra 
klass inklusive anslutningsresa oavsett färdsätt. Medresenär betalar ordinarie biljettpris vid 
resa med tåg eller flyg. Vid resa med personbil eller specialfordon betalar medresenären 
samma avgift som den som är beviljad riksfärdtjänst.  
 
Resor för vilka riksfärdtjänst ej beviljas 
Riksfärdtjänst är avsedd för enskilda personers privatresor. Ändamålet ska vara rekreation, 
fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. 
 
 Det innebär att riksfärdtjänst ej beviljas för följande typ av resor:  
 

- Resor för färdtjänstberättigad som i sin helhet kan ske med färdtjänst 
 

- Resor vars ändamål är arbete, utbildning eller medicinsk vård eller behandling 
 

- Tjänsteresor 
 

- Resor inom socialtjänsten, t ex utflykter och liknande resor som arrangeras som 
gruppresor för funktionsnedsatta eller äldre personer i ett boende. 

 
- Resor inom skolan, t ex skolresor, resor i samband med studiebesök, badresor m.m. 

Detsamma gäller inom förskole- och fritidshemsverksamheten. 
 

- Resor som bedrivs av regionen, t ex resor som arrangeras för personer på 
sjukvårdsinrättningar, resor inom regionen bedrivna skolor etc. 

 
- Resor inom en verksamhet som staten är huvudman för, t ex institutioner som drivs av 

staten. 
 

- Resor inom privat drivna verksamheter, t ex privata skolor, barnomsorg i privat regi, 
privata företag, stiftelser eller dylikt som bedriver sjukvård, äldrevård mm. 

 
- Resor som av någon annan anledning ska bekostas av det allmänna (dvs. staten, 

regionen eller annan kommunal verksamhet), t ex sjukresor, skolskjuts, 
ambulanstransporter resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra 
resor som Försäkringskassan ska bekosta. 
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Bilaga 1 Taxor 

 

Avseende färdtjänst  

Från och med 2021-06-01 gäller avståndsbaserad egenavgift för resor med färdtjänst. 
Egenavgiften baseras på en startavgift med 55 kronor de första 10 kilometrarna och 
därefter 3 kronor/kilometer. Avståndsbaserad egenavgift gäller dygnet runt och för alla 
som innehar färdtjänsttillstånd i Åmåls kommun. Egenavgiften gäller för resor till/från 
Åmåls kommun samt mellan och inom samtliga kommuner i Västra Götaland.             
 
Årlig uppräkning med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar inom 
Västra Götaland. Prisjusteringen skall göras på startavgift samt kilometerpris. 

För tillfälliga resor inom annan kommun, utanför Västra Götaland, är startavgiften 105 kr 
de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer fr o m 2021-06-01. Den enskilde 
ersätts i efterhand, mot uppvisande av kvitto med summa överstigande egenavgiften. 
Ansökan skall ske till handläggare i hemkommunen före planerad resa. 

Medresenär betalar enligt färdtjänstens egenavgift, utantaget barn 0-6 år som medföljer 
kostnadsfritt.  

 

Avseende färdtjänst och riksfärdtjänst 

I de fall en resa inte har avbokats i tid debiteras, tillståndsinnehavaren hela 
framkörningsavgiften om denna överstiger 100 kr. 

 



 
 

Åmåls kommun   
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Riktlinjer för färdtjänst i Åmåls kommun 

Gäller från och med 2019-01-01 

De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i Lag (SFS 1997:736) om 
färdtjänst. Varje kommun har rätt att utforma sina egna riktlinjer så länge de inte strider mot 
lagen. Nedanstående text utgör riktlinjer för Åmåls kommun.  
 

Färdtjänst 
Enligt lag (SFS 1997:736) om färdtjänst har folkbokföringskommunen ansvar att anordna 
färdtjänst för kommuninvånare. Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som 
efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte 
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv på egen hand eller att resa 
med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst kan anordnas inom kommun och, om det 
finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. Resor med färdtjänst skall i 
likhet med den allmänna kollektivtrafiken i största mån samordnas. Avsaknad av allmänna 
kommunikationer eller att de går på tider som inte passar resenären är inte något skäl att 
bevilja tillstånd till färdtjänst. Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall 
erhållas. Det är funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna 
kommunikationsmedel som avgör.  
 
Kommunen ansvarar för färdtjänst (=anropsstyrd trafik) och kan efter erforderliga beslut 
överlåta sina uppgifter till annan trafikhuvudman. Åmåls kommun har genom avtal gett 
avtalspart i uppdrag att upphandla och samordna den anropsstyrda trafiken avseende 
färdtjänst.  
 
Grundläggande kriterier för färdtjänst är: 
 

- Att sökande ska vara folkbokförd inom Åmåls kommun  
- Att sökande har ett varaktigt funktionshinder som gör att den sökande har väsentliga 

svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna 
kommunikationsmedel.  

- Att sökanden har ett funktionshinder som bedöms varaktigt i minst tre månader. Är 
funktionshindret endast tillfälligt föreligger ingen skyldighet att meddela tillstånd.  

 
Ansökan om tillstånd 
Rätten till färdtjänst prövas i Åmåls kommun av Kommunstyrelsen efter ansökan från den 
enskilde. Ansökan om färdtjänsttillstånd skall vara skriftlig. Ett läkarutlåtande kan krävas som 
en del i beslutsunderlaget men berättigar i sig inte till färdtjänst. Vid bedömning av ärenden 
där läkarutlåtande finns, ska kommunen inte göra en egen prövning avseende det medicinska 
behovet. Personligt sammanträffande, hembesök eller telefonkontakt med beslutade 
tjänsteman kan ske.  
 
Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med särskilda föreskrifter som är individuella. Det kan till 
exempel gälla typ av fordon, placering i fordonet, ensamåkning, ledsagare eller ledarhund. 
Färdtjänst kan beviljas till och från allmänna kommunikationer för person som har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand och som därigenom har svårt att ta sig till och från 
hållplats eller station, men som kan resa med buss eller tåg.  
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Beslut om färdtjänsttillstånd 
Beslut om färdtjänsttillstånd skall fattas av den som enligt gällande delegationsförteckning är 
behörig. Beslut skall meddelas skriftligt. Beslut med avslag/delavslag skall innehålla skäl för 
avslaget och information om hur beslutet kan överklagas. 
 
Barn 
Prövning av barn och unga under 18 år skall göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionsnedsättning (SFS 1997:736). För personer under 18 år ska ansökan göras av 
vårdnadshavare/förmyndare. 
 
Giltighetstid 
Färdtjänsttillståndet meddelas för viss tid eller tillsvidare. Beslut skall delges skriftligt och 
innehålla giltighetstid samt vilket färdsätt som gäller. Om behovet av färdtjänst förändras 
under tiden är det resenärens skyldighet att kontakta kommunens färdtjänsthandläggare. Om 
tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.  
 
För personer med omfattande och bestående funktionshinder och för personer med mycket 
hög ålder kan färdtjänst beviljas tillsvidare.  
 
Antal resor och avstånd 
Den färdtjänstberättigade får oavsett tid på dygnet åka ett obegränsat antal resor inom 
färdtjänstområdet. Tillståndet gäller för färdtjänstresor inom/till Åmål, Bengtsfors, Dals Ed, 
Färgelanda, Mellerud, Säffle, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Årjäng.  
 
Antalet färdtjänstresor är inte begränsat generellt. Ett enskilt färdtjänsttillstånd kan dock efter 
individuell prövning förenas med föreskrifter om hur många resor tillståndet omfattar.  
 
Beställning/avbokning av resa 
Beställning och avbokning av resa sker hos beställningscentral i enlighet med avtalspart. 
Färdtjänstresor samordnas och samåkning sker. Resväg och restid kan alltså därmed förlängas 
jämfört med om resan sker kortaste vägen. Det är dock tillgång och efterfrågan av fordon som 
styr vilken tid resenären erbjuds resa. I speciella fall kan tillstånd till ensamåkning beviljas 
med hänsyn till resenärens funktionshinder. Läkarintyg bör då begäras.  
 
Avbeställning av resa som inte blir av ska göras i så god tid som möjligt innan resan skulle 
påbörjas. I de fall en resa inte har avbokats minst en timme före den planerade resan eller på 
annat sätt inte fullföljts av tillståndshavaren kommer denne att, om giltigt skäl inte föreligger, 
debiteras enligt gällande taxa.  
 
Service vid resa 
Chauffören skall hjälpa resenären att stig i och ur färdtjänstfordonet, hjälpa till med 
säkerhetsbälte, bagage och förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande samt 
hjälp till och från dörr i markplan eller motsvarande.  
 
Om resenären behöver särskild service t.ex om inte ledsagare beviljats, ledsagning mellan 
bostaden/fordon/ besöksplats, ska detta uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av 
färdtjänsthandläggaren.  
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Ledsagare 
Ledsagare kan beviljas om personens funktionsnedsättning medför behov av hjälp för att 
genomföra själva resan. Vid bedömning av ledsagare inräknas den service som föraren 
normalt ger i direkt anslutning till fordonet. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan. 
Behov av hjälp enbart på resmålet berättigar inte till ledsagare. Ledsagare får ej själv vara 
färdtjänstberättigad. Tillstånd till ledsagare för den färdtjänstberättigade innebär ingen 
skyldighet för kommunen att tillhandahålla person för ledsagning. Ledsagare medföljer 
kostnadsfritt och måste stiga på och av på samma adress som den färdtjänstberättigade. Om en 
tillståndshavare inte kan genomföra en resa med en ledsagare kan tillstånd för ytterligare 
ledsagare beviljas.  
 
Medresenär 
Färdtjänstresenär får ta med sig en medresenär eller det antal personer som ryms i det fordon 
som den färdtjänstberättigade är legitimerad för. Medresenären ska påbörja och avsluta resan 
på samma plats som den färdtjänstberättigade och betalar samma avgift som den 
färdtjänstberättigade. Medresenär får inte orsaka extra service av chauffören och har inte 
heller rätt till viss placering i fordonet.  
 
Bärhjälp 
Förflyttning av resenär med hjälp av trappklättrare eller bärhjälp tillhandahålls restriktivt 
enligt avtalspart rekommendationer. Bärhjälp beviljas om resenären på egen hand inte klarar 
trappor och endast i samband med resa. Av arbetsmiljömässiga skäl bör all lyfthjälp i trappor i 
första hand utföras med så kallad trappklättrare. Rullstolen fästs i trappklättraren, som sedan 
manövreras av chauffören. Det förutsätter dock att trappan i fastigheten är tillräckligt rymlig, 
och att rullstolen passar i trappklättraren. Om det inte går att använda trappklättrare kan 
resenären få manuell bärhjälp. Det innebär att två chaufförer bär resenär och rullstol i trappan. 
Chaufför behöver då hjälp av annan chaufför. För att beviljas tjänsten bärhjälp måste 
resenären ha tillgång till egen rullstol. Bärhjälp kan inte utföras i alla trappor. Utrymme i 
trapphus, trappans bärighet, trappans längd, svängyta, halkrisker och andra hinder skall prövas 
på kundens adress genom en speciell ”utprovningsresa” där trafikföretag, som är utbildade för 
att kunna bedöma om en trappa går att trappklättra i, besiktigar trappen. Resenärens vikt tas 
också med i bedömningen. Om svårigheter föreligger och de ovannämnda hindren finns, kan 
inte bärhjälpen utföras.  
 
När det gäller trappklättring och bärhjälp så har den individuella föraren rätt att fatta beslut 
om att trappklättring/bärhjälp inte kan utföras på ett säkert sätt, även om trappklättring utförts 
på den aktuella adressen tidigare. 
 
Hjälpmedel 
Förflyttningshjälpmedel såsom rollator eller rullstol får medföras vid resa. Klarar man inte att 
förflytta sig från rullstol till bilsäte med stöd av förare eller eventuell ledsagare, utan måste 
färdas sittande i rullstol, som ska vara godkänd att sitta i under resa, föreligger rätt till 
specialfordon. Gånghjälpmedel som inte behövs under själva resan, utan som resenären 
behöver på resmålet får tas med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp än vad som 
krävs för att färdtjänstresan ska kunna genomföras.  
 
Hjälpmedel skall kunna förankras och hanteras på ett trafiksäkert sätt. Promenadscooter, 
elmoped och liknande förflyttningshjälpmedel som har styre är inte godkända att sitta på 
under färd och får ej tas med vid färdtjänstresa. 
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Bagage 
Bagage får tas med i den utsträckning som är normalt att ha med på buss, det vill säga i 
storleksordning som två handbagage av mindre art alternativt en liten resväska utöver det 
förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande. Vid behov hjälper chauffören 
till med bagaget från avhämtningsadressens entré och till fordonet och från fordonet till 
resmålets entré.  
 
Uppehåll under resa 
Färdtjänstfordonet gör inga stopp under färdtjänstresans gång och väntar inte medan ärenden 
uträttas. Resor sker till bestämt resmål och inte via annan adress.  
 
Liggande transport 
Liggande transport tillhandahålls ej.  
 
Bilbarnstol  
Färdtjänstberättigad ska tillhandahålla med egen bilbarnstol.  
 
Hund/husdjur 
Ledar- och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något annat 
husdjur får ej tas med vid färdtjänstresa.   
 
Tillfällig vistelse i annan kommun 
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild 
prövning hos kommunens färdtjänsthandläggare. Färdtjänsttillståndet berättigar till högst 20 
enkelresor per år.  
 
För resa inom en kommun som ligger inom avtalspart trafikområde görs beställning, efter 
förfrågan och beviljade av resa, till avtalspart beställningscentral. Avgiften motsvarar 
egenavgiften för färdtjänst i Åmåls kommun.  
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i avtalspart trafikområde, lämnas 
ersättning för 75% av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag 
och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens handläggare.   
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Överklagan av ett beslut 
Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten som gör 
en prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas information om hur man överklagar 
tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till Kommunstyrelsen inom tre veckor 
från det att den sökande fick ta del av beslutet. 
 
Återkallelse 
Återkallelse av tillstånd kan bli aktuellt om tillståndshavaren genom förändringar i 
hälsotillstånd eller av andra skäl inte längre uppfyller kriterierna för att få färdtjänst. Ett 
tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de föreskrifter eller villkor som gäller för färdtjänsten.  
 
Orsaken kan vara att beställaren uteblir upprepade gånger, så kallade bomköringar, att 
färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst, hot om våld, vållande av obehag för 
medpassagerna/föraren eller att färdtjänstberättigad skadar fordonet.  
 
Avgifter 
Kommunfullmäktige beslutar om alla avgifter inom färdtjänsten. Dessa finns i bilaga 1. 
 
Resor för vilka färdtjänst ej får användas 
Färdtjänst är avsedd för enskilda personers privatresor och får ej användas för följande typ av 
resor: 
 

- Tjänsteresor 
 

- Resor inom socialtjänsten, t.ex utflykter och liknande resor som arrangeras som 
gruppresor för funktionsnedsatta eller äldre personer i ett boende. 
 

- Resor inom skolan, t ex skolresor, resor i samband med studiebesök, badresor m.m. 
Det samma gäller inom förskole- och fritidshemsverksamheten. 
 

- Resor inom verksamhet som bedrivs av regionen, t ex resor som arrangeras för 
personer på sjukvårdsinrättningar, resor inom regionen bedrivna skolor etc. 

 
- Resor inom en verksamhet som staten är huvudman för t ex institutioner som drivs av 

staten. 
 
- Resor inom privat drivna verksamheter, t ex privata skolor, barnomsorg i privat regi, 

privata företag, stiftelser eller dylikt som bedriver sjukvård, äldrevård  m.m. 
 

- Resor som av någon annan anledning ska bekostas av det allmänna (d v s staten, 
regionen eller annan kommunal verksamhet) t ex sjukresor, skolskjuts, 
ambulanstransporter, resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra 
resor som ska bekostas av Försäkringskassan. 
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Riktlinjer för riksfärdtjänst i Åmåls kommun 
 
Gäller från och med 2019-01-01 
 
De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till riksfärdtjänst anges i Lag (SFS 1997:375) 
om Riksfärdtjänst. Varje kommun har rätt att utforma sina egna riktlinjer så länge de inte 
strider mot lagen. Nedanstående text utgör riktlinjer i Åmåls kommun.  
 
Riksfärdtjänst 
Enligt lag (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst har folkbokföringskommunen skyldighet att 
pröva frågor om tillstånd och lämna ersättning för kostnader utöver normala reskostnader till 
dem, som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt 
kostsamt sätt. Rätten till riksfärdtjänst regleras i Lag om riksfärdtjänst (1997:735). 
Riksfärdtjänsten får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.  
 
Grundläggande kriterier för riksfärdtjänst är:  

- Att sökande skall vara folkbokförd inom Åmåls kommun 
- Att resan med allmänna kommunikationer till följd av den sökandes funktionshinder 

måste göras på ett särskilt kostsamt sätt eller inte kan göras utan ledsagare  
- Ändamålet för resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild 

angelägenhet 
- Resan göra inom Sverige från en kommun till en annan kommun 
- Resan görs med allmänna kommunikationer eller med ett för ändamålet särskilt 

anpassat fordon 
- Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.  

 
Funktionshindret måste bedömas bestå mer än sex månader och skall på begäran kunna 
styrkas med läkarintyg eller särskild utredning.  
 
Barn  
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionshinder (SFS 2006:1115).  
 
Ansökan om tillstånd/beslut  
Ansökan om tillstånd för resa sker skriftligen inför varje resetillfälle till färdtjänsthandläggare 
i Åmåls kommun på särskild blankett minst två veckor innan önskad avresedag. Ansökan om 
resor i samband med storhelger bör ske senast fyra veckor innan önskad avresedag, då 
efterfrågan av fordon är större än tillgången. Biljetter på allmänna kommunikationsmedel är 
också begränsat. Kommunens handläggare utreder och beslutar på delegation av 
Kommunstyrelsen. Beslut om tillstånd meddelas skriftligen. I de fall beslutet innebär ett 
avslag/delavslag, innehåller meddelandet skäl för avslag samt hur man överklagar. 
 
Ändamålet 
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild 
angelägenhet. Med enskild angelägenhet avses en resa av privat karaktär som är en personlig 
angelägenhet för den enskilde och som inte har anknytning till arbete, utbildning eller 
medicinsk vård eller behandling. Ändamålet med resan ska anges vid ansökan.  
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Tillstånd 
Tillstånd till riksfärdtjänst beviljas per resa. Om särskilda skäl föreligger, kan tillstånd för ett 
visst antal resor med samma ändamål och till samma resmål beviljas. 
 
Resor med riksfärdtjänst ska göras med billigast genomförbara färdmedel som den 
riksfärdtjänstberättigade klarar av. Vid prövning av färdmedel skall utgångspunkten alltid 
vara vad som är ett normalt färdsätt om man inte har någon funktionsnedsättning. Den 
omständigheten att det saknas allmänna kommunikationer till den plats eller vid den tidpunkt 
man önskar resa är i sig inget skäl för att bevilja riksfärdtjänst. Ersättning för resor med 
privatbil, hyrbil eller liknande medges ej. 
 
Detta innebär att resa med riksfärdtjänst ska ske: 

1. I första hand med allmänna kommunikationer, det vill säga med tåg, buss eller flyg.  
2. I andra hand genom en kombination av allmänna kommunikationer i kombination med 

personbil eller specialfordon. 
3. I tredje hand används enbart personbil eller specialfordon. 

 
Ledsagare  
Person som måste ha hjälp av någon annan person för att kunna genomföra en 
riksfärdtjänstresa, kan efter ansökan beviljas ledsagare. Ledsagaren ska kunna tillgodose den 
riksfärdtjänstberättigades behov av hjälp under resan. Behovet av hjälp ska vara knutet till 
själva resan, behov av hjälp enbart på resmålet eller innan resan ger inte rätt till ledsagare. 
Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som riksfärdtjänstresenären. Det 
åligger tillståndshavaren att själv skaffa ledsagare. 
 
Medresenär 
Vid beviljad resa med personbil eller specialfordon får tillståndsinnehavaren ta med sig en 
medresenär eller det antal personer som ryms i det fordon som den riksfärdtjänstberättigade är 
legitimerad för. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som den 
riksfärdtjänstberättigade och betalar samma avgift som den riksfärdtjänstberättigade. 
Medresenär får inte orsaka extra service av chauffören och har inte heller rätt till viss 
placering i fordonet. Medresande barn betalar taxa enligt gällande förordning (SFS 
1993:1148).  
 
Vid riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer bokar och betalar eventuell 
medresenär, oavsett ålder, hela sin reskostnad samt eventuell bokningsavgift. 
 
Resebeställning 
Det åligger tillståndsinnehavaren att själv boka sin resa till lägsta pris med allmänna 
kommunikationer. 
 
Vid resa med personbil och specialfordon bokar resenären själv sin resa hos 
beställningscentral enligt Åmåls kommuns avtal. Samordning av resor med personbil och 
specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt. Detta innebär att resenären får samåka på 
hela eller delar av sträckan. Vid samåkning kan ressträckan och restiden bli längre än vid en 
direktresa. I speciella fall kan tillstånd till ensamåkning beviljas med hänsyn till resenärens 
funktionshinder. Läkarintyg bör då begäras. 
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Service vid resa 
Vid riksfärdtjänstresa beviljad med allmänna kommunikationer ingår den service som aktuellt 
reseföretag erbjuder.  
 
Vid resa beviljad med personbil eller specialfordon ingår allmän service såsom hjälp i/ur 
fordon. Hjälp med säkerhetsbälte, hjälp med bagage och hjälpmedel som behövs för resans 
genomförande, samt vid behov om ledsagare inte beviljats ledsagning vid byte till annat 
fordon eller färdmedel, hjälp från avhämtningsadressens entré till fordonet och från fordonet 
till resmålets entré. 
 
Bagage 
Vid resa med allmänna kommunikationer får bagage medföras enligt trafikföretagens 
bestämmelser. Vid resa med personbil eller specialfordon gäller att bagage får tas med i den 
utsträckning som är normalt vid längre resa, det vill säga i storleksordning ett handbagage och 
en resväska utöver det förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande.  
 
Avbeställning 
Avbeställning av resa som ej blir av ska vid resa med allmänna kommunikationer, ske enligt 
reseföretagets bestämmelser.  
 
Avbeställning av resa som inte blir av vid resa med personbil eller specialfordon måste 
avbokning ske senast 2 timmar före bokad avresetid. Avgift för resa som ej avbokas i tid 
debiteras enligt gällande taxa (se Bilaga 1).  
 
Överklagan av ett beslut 
Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten, som gör 
en prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas informationen om hur man 
överklagar tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till Kommunstyrelsen inom 
tre veckor från det att den sökande fick ta del av beslutet. 
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Avgifter 
Resenären skall betala en egenavgift enligt den förordning som beslutats av regeringen SFS 
1993:1148. Egenavgiften baseras på vägavstånd, motsvarande biljettpris på en tågresa i andra 
klass inklusive anslutningsresa oavsett färdsätt. Medresenär betalar ordinarie biljettpris vid 
resa med tåg eller flyg. Vid resa med personbil eller specialfordon betalar medresenären 
samma avgift som den som är beviljad riksfärdtjänst.  
 
Resor för vilka riksfärdtjänst ej beviljas 
Riksfärdtjänst är avsedd för enskilda personers privatresor. Ändamålet ska vara rekreation, 
fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. 
 
 Det innebär att riksfärdtjänst ej beviljas för följande typ av resor:  
 

- Resor för färdtjänstberättigad som i sin helhet kan ske med färdtjänst 
 

- Resor vars ändamål är arbete, utbildning eller medicinsk vård eller behandling 
 

- Tjänsteresor 
 

- Resor inom socialtjänsten, t ex utflykter och liknande resor som arrangeras som 
gruppresor för funktionsnedsatta eller äldre personer i ett boende 

 
- Resor inom skolan, t ex skolresor, resor i samband med studiebesök, badresor m.m. 

Detsamma gäller inom förskole- och fritidshemsverksamheten 
 

- Resor som bedrivs av regionen, t ex resor som arrangeras för personer på 
sjukvårdsinrättningar, resor inom regionen bedrivna skolor etc. 

 
- Resor inom en verksamhet som staten är huvudman för, t ex institutioner som drivs av 

staten. 
 

- Resor inom privat drivna verksamheter, t ex privata skolor, barnomsorg i privat regi, 
privata företag, stiftelser eller dylikt som bedriver sjukvård, äldrevård mm. 

 
- Resor som av någon annan anledning ska bekostas av det allmänna (dvs staten, 

regionen eller annan kommunal verksamhet), t ex sjukresor, skolskjuts, 
ambulanstransporter resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra 
resor som Försäkringskassan ska bekosta. 
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Bilaga 1 Taxor 

 

Avseende färdtjänst  

 
Samtliga färdtjänstresor inom Åmåls kommun baseras på avtalsparts baspris med ett 
påslag om 50%.  
 
Färdtjänstresor vid vistelse inom annan kommun ersätts med 75% av reskostnaden. 
Dock kan inte självkostnaden understiga gällande zontaxa (zon 1) inom Åmåls 
kommun. 
 
Medresenär betalar enligt färdtjänstens egenavgift och utifrån sin egen ålder, utantaget 
barn 0-6 år som medföljer kostnadsfritt.  
 
Avseende färdtjänst och riksfärdtjänst 

 
I de fall en resa inte har avbokats i tid debiteras, tillståndsinnehavaren hela 
framkörningsavgiften om denna överstiger 100 kr. 

 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-17  1 (2) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/480 

KS § 61 Yttrande över revisionsrapport - 
Granskning av personalförsörjning och 
chefstillsättning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att yttrandet godkänns och överlämnas till 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG fick av Åmåls kommuns revisorer i uppdrag att översiktligt granska 
personalförsörjning och chefstillsättning. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 
år 2020. 

KPMG fastslog i rapporten att de anser att det finns brister i kommunstyrelsens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Det konstateras att det saknas en 
kompetensförsörjningsplan trots att reglementet kräver det. 

KPMG konstaterar att bestämmelser om beslut och villkor vid anställning av 
chefer inom kommunen och de gemensamma nämnderna är ändamålsenliga. 

Revisorerna har summerat sina iakttagelser och bedömningar och lämnat 
granskningsrapporten i sin helhet samt rekommendationer i brev till 
kommunstyrelsen den 2 december 2020. 

Kommentarer från kommunstyrelsen angående revisorernas iakttagelser och 
rekommendationer beslutades i samråd med kommunrevisionen ska ske vid 
sammanträdet den 17 mars 2021.  

Kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och kommer att 
genomföras enligt revisionens iakttagelser och rekommendationer.  

Kommentar till revisorernas iakttagelser och rekommendationer redovisas i 
yttrande över revisionsrapport från personalenheten. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 32 
- Tjänsteskrivelse av personalchef den 25 februari 2021 
- Förslag till yttrande  
- Revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning och chefstillsättning 
den 2 december 2020 
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Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-17  2 (2) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Personalchef 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Per Ljungberg 2021-02-25 KS 2020/480 1 (2) 
 

 

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

Kungsgatan 26 
Åmål 

0532-170 30   per.ljungberg@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
personalförsörjning och chefstillsättning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att yttrandet godkänns och överlämnas till 
kommunrevisionen. 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG fick av Åmåls kommuns revisorer i uppdrag att översiktligt granska 
personalförsörjning och chefstillsättning. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 
år 2020. 
 
KPMG fastslog i rapporten att de anser att det finns brister i kommunstyrelsens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Det konstateras att det saknas en 
kompetensförsörjningsplan trots att reglementet kräver det. 
 
KPMG konstaterar att bestämmelser om beslut och villkor vid anställning av 
chefer inom kommunen och de gemensamma nämnderna är ändamålsenliga. 
 
Revisorerna har summerat sina iakttagelser och bedömningar och lämnat 
granskningsrapporten i sin helhet samt rekommendationer i brev till 
kommunstyrelsen den 2 december 2020. 
 
Kommentarer från kommunstyrelsen angående revisorernas iakttagelser och 
rekommendationer beslutades i samråd med kommunrevisionen ska ske vid 
sammanträdet den 17 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och kommer att 
genomföras enligt revisionens iakttagelser och rekommendationer.  
Kommentar till revisorernas iakttagelser och rekommendationer redovisas i 
yttrande över revisionsrapport från personalenheten. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Enligt yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens arbete med 
personalförsörjning och chefstillsättning.  

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Per Ljungberg 2021-02-25 KS 2020/480 2 (2) 
 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet sker inom befintlig organisation och budgetram. 

Måluppfyllelse 
Förslaget ska bidra till att uppfylla kommunens strategiska utvecklingsområden 
och strategiska mål. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av personalchef den 25 februari 2021 
- Förslag till yttrande  
- Revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning och chefstillsättning 
den 2 december 2020 
 

 

 

Per Ljungberg 
Personalchef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
Tf kommundirektör 
 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
Personalchef 



20210217 

                Kommunstyrelseförvaltningen  

 

 

  Yttrande till kommunrevisionen 

                                                                                                                                             
 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 

Box 62 

662 22 Åmål 

 

 Åmål 

   212000-1587 991-2353 www.amal.se 

 

Granskning av arbete med personalförsörjning och chefstillsättning 

 
Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapport till kommunstyrelsen för yttrande (Dnr KS 
2020/480). 
 

Inledning 

Personalenheten uppskattar att revisionen granskar kommunstyrelsens kompetensförsörjning och 
chefstillsättning. Granskningar kan ge signaler om förbättringsområden och driva utvecklingen 
framåt.  

Personalenhetens kommentarer 

Nedan kommenteras iakttagelser och rekommendationer från personalenheten 

Iakttagelser: 

- Frågan om att ta ställning till förväntan på styrande dokument inom 
kompetensförsörjningsområdet som beskrivits i reglementet 
 
Kommentarer 
Personalenheten delar uppfattning att det kan vara till fördel att ta ställning till förväntan på 
styrande dokument, kompetensförsörjningsplaner och bemanningsplaner. Kommunstyrelsen har 
följt de riktlinjer och policys som förvaltningar och chefer har att använda sig av inom frågor för 
kompetensförsörjning så som lönekartläggning, uppföljning av redovisningar av pensionsavgångar, 
demografianalys och rekryteringsprocessen hos Åmåls kommun. En övergripande 
kompetensförsörjning plan kan förbättra strukturer och strategier för hur Åmåls kommun fortsatt 
ska kunna driva kompetensförsörjningsfrågor. 
  



ÅMÅLS KOMMUN 2(3) 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Iakttagelser 

- Frågan om att samla program och policys avseende rekrytering så att det blir lättare att få överblick 
över regler som gäller. 

Kommentar 

Personalenheten konstaterar att arbetsgivaren erhåller en samlad yta på intranätet vad gäller 
rekrytering och dess förfarande. Vidare kan personalenheten konstatera att Åmåls kommun under 
2021 implementerar nytt intranät vilket än mer möjliggör och förenklar ytor för områden som 
rekryteringsprocessen och dess förfaranden. Under 2021 är också ambitionen att skapa en mer 
tydlig och förenklad process för rekrytering där bland annat en uppdaterad policy ligger till grund för 
rekryteringsprocessen. 

 
Iakttagelser 

- Frågan om att utforma en strategi för sitt kompetensförsörjningsarbete  

Personalenheten delar revisionens uppfattning att det saknas en övergripande strategi för 
kompetensförsörjningsarbetet. Vidare kan personalenheten konstatera det kan vara till fördel för 
arbetsgivaren om en översyn görs av reglementet samt fattar beslut om en strategi för hur 
kompetensförsörjningsarbetet på en strategisk nivå ska ske. 

Kommentar 

Personalenheten föreslår att Åmåls kommun samlar de insatser som nämnderna gör kopplat till 
respektive planer för kompetensförsörjning för att på så sätt få en övergripande bild av de insatser 
som görs.  

 

Iakttagelser 

Frågan att systematiskt utvärdera sina egna och nämndernas kompetensutvecklande insatser.  

Kommentar 

Personalenheten delar revisionens uppfattning att det kan vara till fördel att systematiskt utvärdera 
sina egna och nämndernas kompetensutvecklande insatser. Genom att säkerställa det strategiska 
arbetet för kompetensförsörjning ökar också möjligheten att genomföra behovs- och 
omvärldsanalyser, utarbeta kompetensprofiler samt genomföra kompetensinventeringar. 

 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN 3(3) 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Kommentar 

För att Åmåls kommun ska kunna möte de kompetensbehov som finns såväl idag som i framtiden 
krävs att organisationen lyckas attrahera och behålla kompetens. Övergripande såväl som lokala 
förutsättningar och strategier inom olika områden, kan bidra till att lyckas med 
kompetensförsörjningen. 

En strategi kan ge en samlad bild av hur behovet av kompetens i organisationen ska kunna 
tillgodoses nu och i framtiden. Den kan till exempel utgå från ett antal utpekade områden och 
behandla frågor kring hur vi på kort och lång sikt ska arbeta med att motivera och utveckla befintliga 
medarbetare, attrahera och rekrytera nya medarbetare, samt avveckla och överföra kompetens vid 
pensionsavgångar eller då medarbetare slutar. En strategi kan ge oss framförhållning i att identifiera 
behoven av kompetens, säkra och integrera den med verksamhetplanering, budgetarbete eller 
annat arbete av strategisk karaktär. 

Medarbetarnas kompetens är en av de viktigaste tillgångarna i vår verksamhet och är avgörande för 
hur väl verksamheten fungerar och utvecklas. Inom de olika förvaltningarna i kommunen pågår ett 
arbete under ständig utveckling och en anpassning till samhällets behov, den ökade 
förändringstakten, vårt uppdrag och våra utmaningar.  

 

 

 

 
 
 



























 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-02-10  1 (2) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/271 

KS § 37 Svar på medborgarförslag om åtgärder 
för att bekämpa jättebjörnloka - Håkan 
Sandberg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. Den bekämpningsplan 
som inom kort är färdig för politiskt antagande ska biläggas till ärendet som 
underlag när kommunfullmäktige informeras om kommunstyrelsens beslut i 
ärendet. 

Kommunens klimat- och miljöstrateg uppdras att komma till kommunstyrelsens 
sammanträde i mars och redogöra för innehållet i bekämpningsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 29 juni 2020. 
Förslagsställaren Håkan Sandberg föreslår att kommunen: 

 Inventerar förekomsten av jätteloka 
 Utformar och fastställer en kommunal bekämpningsplan 
 Utbildar personal i att bekämpa växten 

och att projektet bör pågå den tid det tar att utrota växten. 

Kommunen är i rollen som fastighetsägare skyldig att bekämpa de invasiva 
växtarter som finns upptagna i EU:s förordning 2014/1143. För kommunens del 
innebär det bekämpning av jätteloka och jättebalsamin. 

Arbete med att bekämpa jätteloka på kommunal mark har pågått under flera år, 
dels genom mekanisk bekämpning och dels med hjälp av betesdjur inom LONA-
projektet FINT Åmål. Jättebalsamin har hittills inte bekämpats på kommunal 
mark. Då båda arterna är fröspridda och inte begränsas av fastighetsgränser är det 
viktigt att framtida bekämpning sker i samarbete eller samråd med övriga ägare 
av fastigheter som hyser arterna. Ett arbete med att ta fram en strategisk plan för 
hur bekämpning av arterna bör gå till inleddes under 2020 och planen beräknas 
vara färdigställd i februari 2021. 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 10 
- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg den 12 januari 2021 
- Motion från Håkan Sandberg den 29 juni 2020 

aaidator
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Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-02-10  2 (2) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Yrkande 
Michael Karlsson (M) yrkar på att den bekämpningsplan som inom kort är färdig 
för politiskt antagande ska biläggas till ärendet som underlag när 
kommunfullmäktige informeras om kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande 
från Michael Karlsson (M). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta 
enligt förslaget och tilläggsyrkandet och finner att det är kommunstyrelsens 
mening. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Klimat- och miljöstrategen 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Niklas Wahlström 2021-01-12 KS 2020/271 1 (2) 
 

 

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

Kungsgatan  26, 
Åmål 
  

    niklas.wahlstrom@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Svar på medborgarförslag om åtgärder för att 
bekämpa jättebjörnloka - Håkan Sandberg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 29 juni 2020. 
Förslagsställaren Håkan Sandberg föreslår att kommunen: 

 Inventerar förekomsten av jätteloka 
 Utformar och fastställer en kommunal bekämpningsplan 
 Utbildar personal i att bekämpa växten 

och att projektet bör pågå den tid det tar att utrota växten. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunen är i rollen som fastighetsägare skyldig att bekämpa de invasiva 
växtarter som finns upptagna i EU:s förordning 2014/1143 För kommunens del 
innebär det bekämpning av jätteloka och jättebalsamin. 

Arbete med att bekämpa jätteloka på kommunal mark har pågått under flera år, 
dels genom mekanisk bekämpning och dels med hjälp av betesdjur inom LONA-
projektet FINT Åmål. Jättebalsamin har hittills inte bekämpats på kommunal 
mark. Då båda arterna är fröspridda och inte begränsas av fastighetsgränser är det 
viktigt att framtida bekämpning sker i samarbete eller samråd med övriga ägare 
av fastigheter som hyser arterna. Ett arbete med att ta fram en strategisk plan för 
hur bekämpning av arterna bör gå till inleddes under 2020 och planen beräknas 
vara färdigställd i februari 2021.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg den 12 januari 2021 

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Niklas Wahlström 2021-01-12 KS 2020/271 2 (2) 
 

 
 
 

 

 

Niklas Wahlström 
Klimat- och miljöstrateg 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Klimat- och miljöstrategen 



 

 

Åmåls kommun   

 

 

 

 

 

 Plan för bekämpning av jätteloka och 
jättebalsamin 2021-2030 
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Reviderad XXXXX 
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Sammanfattning 
Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) förekommer på flera platser i Åmåls kommun. Främst finns 

växten i och omkring Åmåls tätort, längs Åmålsån och intill järnvägen. Jättelokan har sitt ursprung i 

Kaukasus i sydöstra Europa och infördes till Sverige som prydnadsväxt under 1800‐talet. Jätteloka är 

giftig, med en växtsaft som i kombination med solljus kan ge svåra, brännskadeliknande 

blåsbildningar på huden. Jätteloka bekämpas idag mekaniskt på kommunens egen mark. Arten är 

fröspridd och en enda planta kan producera uppemot 50 000 frön. Fröna har en grobarhetsperiod på 

8‐10 år, vilket är minimitiden det tar att utrota arten. För att lyckas krävs ett systematiskt arbetssätt 

där jätteloka årligen förhindras att sätta frö på alla växtplatser den förekommer. 

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) förekommer så vitt känt främst längs Åmålsåns nedre lopp, 

samt på några platser där trädgårdsavfall dumpats. Arten har sitt ursprung i västra Himalaya. Med sin 

rika nektarproduktion konkurrerar jättebalsamin ut inhemska växter och blir med tiden helt 

dominerande på platsen den växer. Arten sprids endast med frön och fröna är livskraftiga i ca 18 

månader. 

Koppling till kommunala mål, miljömål och hållbarhetsmål 
Bekämpning av invasiva arter som utgör ett hot mot den biologiska mångfalden och i jättelokans fall 

även ett hot mot invånarnas säkerhet och hälsa, är en viktig del av kommunens miljömåls‐ och 

hållbarhetsarbete. Bekämpning av invasiva arter bidrar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikt växt‐ och 

djurliv, samt till hållbarhetsmålet 15.8, Förhindra invasiva främmande arter i land‐ och 

vattenekosystem. 

Lagstiftning och andra krav 
Enligt EU‐förordning 1143/2014 är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, 

använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på 

EU‐förteckningen över invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa 

eller reproducera sig. EU‐förordningen och dess förbud är direkt tillämpliga för alla i Sverige. Det 

innebär att till exempel myndigheter, kommuner, olika privata aktörer såsom stora fastighetsägare 

(mark och vatten), villaägare och andra privatpersoner har ett ansvar och en skyldighet att följa 

reglerna och hindra spridning av invasiva främmande arter. Utöver EU‐förordningen regleras 

ansvaret i Miljöbalken och i den svenska förordningen om invasiva främmande arter. Kommunen är i 

rollen som fastighetsägare ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns på den 

kommunala marken. Detta följer av förbudet i EU‐förordningen mot att avsiktligen tillåta invasiva 

främmande arter att reproducera sig, växa eller odlas. Har kommunen kännedom om att en invasiv 

främmande art på EU‐förteckningen växer på den kommunala marken är kommunen alltså skyldig att 

bekämpa arten. 

Inledning 

Denna handlingsplan är ett fristående dokument som upprättas i syfte att utrota bestånden av 

jätteloka och jättebalsamin. Jätteloka förekommer idag på såväl kommunal som statlig och privatägd 

mark, medan jättebalsamin främst förekommer på kommunala och privatägda fastigheter. 

Eftersom fröerna från jättelokan kan ligga i jorden och vänta på att gro i uppemot tio år, måste man 

bekämpa och följa upp planen i cirka tio år för att vara säker på att växten verkligen är borta. Fröerna 

av jättebalsamin har en groningstid på ca 18 månader, vilket innebär att en bekämpningstid på 2‐3 år 

ofta är tillräckligt. Från och med att denna plan är antagen, ska bekämpning av alla kända bestånd av 



 

 

jätteloka och jättebalsamin ske fortlöpande. Planen följs upp årligen inför bekämpningssäsongen för 

att säkerställa att den får avsedd effekt. Om uppföljningen visar att arbetet inte ger avsedd effekt 

kommer planen att revideras. 

Bakgrund 
Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) är en högväxt (2‐4 m), flerårig, flockblommig ört med 

ursprung från Kaukasus. Den infördes till Sverige som trädgårdsväxt under 1800‐talet och har 

därefter förvildats och nått stor spridning i södra Sverige. Arten är invasiv och tränger undan annan 

växtlighet genom att effektivt konkurrera om ljuset. När de stora bladen vissnar ner på hösten 

lämnas marken bar och därmed känslig för erosion, vilket kan bidra till ökad övergödning. Jätteloka 

har en växtsaft som i kombination med soljus kan orsaka smärtsam blåsbildning och brännsårslika 

skador på huden. Jätteloka har bekämpats årligen i och kring Åmåls tätort under flera års tid. 

Bekämpningen har främst skett med röjsåg och slaghack. Sedan 2016 har ett par områden betats 

med nötkreatur för att minska bestånden. Någon systematisk bekämpning för att hindra frösättning 

under hela växtsäsongen har inte gjorts. 

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en storväxt, ettårig ört med ursprung i västra Himalaya. 

Arten introducerades som prydnadsväxt under första halvan av 1900‐talet. Sedan dess har arten fått 

stor spridning och konkurrerar ut inhems flora där den etablerar sig. Arten bildar med tiden 

ensartade bestånd och konkurrerar genom sin rika produktion av nektar med inhemska växter om 

tillgängliga pollinerande insekter. Jättebalsamin förekommer i Åmål främst kring Åmålsåns nedre 

delar, samt på några platser där trädgårdsavfall dumpats. Jättebalsamin har inte bekämpats tidigare i 

kommunen.

 

Figur 1. Typisk växtplats för jättebalsamin. 



 

 

Planens omfattning  
Planen omfattar all mark inom Åmåls kommun, oavsett markägare. 

Utbredning  

Jättelokans utbredning i Åmåls kommun  
Jättelokan förekommer i kommunen främst längs Åmålsåns nedre del, samt längs järnvägen och på 

ruderatmarker och marker som fyllts med jordmassor som innehållit frön. De största förekomsterna 

finns idag på utfyllnadsmarken vid Karlbergsmossen, på båda sidor om ån vid Nygårds 

industriområde samt vid Mörtebolstjärnet (bilaga 1). En stor del av lokorna växer på fastigheter som 

ägs av kommunen, samt på fastigheter i direkt anslutning till dessa. 

Jättebalsaminens utbredning i Åmåls kommun 
Jättebalsamin förekommer så vitt känt främst längs Åmålsån, samt på någon eller några platser där 

trädgårdsavfall dumpats (bilaga 1). Spridning sker endast med frön. Lokalt sprids fröna genom att 

mogna frukter exploderar och kastar ut frön i genomsnitt fem meter från moderplantan. Långväga 

spridning kan ske genom att torra frön transporteras i strömmande vatten, men den främsta 

långväga spridningen sker genom förflyttning av jordmassor som innehåller frön. 

Tidpunkt  
Tidpunkten för bekämpning av både jätteloka och jättebalsamin är av avgörande betydelse. Om 

mekanisk bekämpning sker innan blomning, utan att plantan dödas, riskeras en ökad fröbildning 

senare på säsongen. Om mekanisk bekämpning sker efter påbörjad fröbildning riskerar man att 

sprida arten eller att eftermognad av frön sker på platsen, vilket gör tidigare bekämpningsarbete 

ogjort. 

Större bestånd av båda arterna bekämpas lämpligen vid blomning,  innan fröbildning (juli). Vid 

bekämpning innan blomning kan växmaterialet lämnas på marken. Blomställningar av jätteloka där 

fröbildning inletts måste samlas in för att förhindra eftermognad av frön på platsen. Blommande 

jättebalsaminer samlas in för att förhindra eftermognad och spridning av frön. 

Mindre bestånd bekämpas lämpligen genom uppdragning (jättebalsamin), uppgrävning eller 

rotkapning (jätteloka). Metoden kan genomföras tidigt på säsongen och ger snabbt resultat genom 

att plantan dör. Uppföljning måste göras under blomningstid (juli) för att kontrollera att inga plantor 

missats och gått i blom. 

Metoder för bekämpning av jätteloka 
Samtliga metoder för att bekämpa jätteloka går ut på att förhindra att plantan släpper frö. Då en 

enda planta kan producera upp till 50 000 frön och fröna kan gro under 8‐10 år så kan en 

frösläppande planta spoliera flera års bekämpningsarbete. Vilken av de nedan listade metoderna 

som är lämpligast varierar med förhållandena på platsen. Ofta behövs en kombination av metoder 

för att vara säker på att ingen frösättning sker. 

Mekanisk bekämpning  
Mekanisk bekämpning med till exempel traktorburen slaghack går ut på att utmatta plantorna 

genom att slå av ovanjordiska delar. Metoden fungerar, men avslagningen måste upprepas flera 

gånger per år och metoden måste sannolikt kompletteras med manuell slåtter på de allra flesta 

lokalerna eftersom man sällan kommer åt alla plantorna med slaghacken på grund av hinder i form 

av träd och stenar. 



 

 

Slåtter  
Vid slåtter kapas de ovanjordiska delarna med till exempel röjsåg eller lie. En rätt hanterad lie är det 

säkraste och mest effektiva redskapet vid bekämpning av jätteloka, då det minskar risken för 

dimbildning och stänk av den giftiga växtsaften. Om slåtter utförs vid blomning, innan fröbildning, 

kan den avslagna plantan lämnas på platsen. Om fröbildningen påbörjats måste blomställningarna 

samlas in. Vid osäkerhet bör samtliga blomställningar samlas in, medan övrigt växtmaterial kan 

lämnas på platsen om de inte utgör risk för t. ex. lekande barn. Lieslåtter och insamling kan utföras i 

tvåmannalag där en person skär av plantan vid marken och en person samlar ihop plantor. Endast 

blomstängeln behöver skäras av. Skyddskläder och skyddsglasögon bör användas. Efterkontroll för 

att upptäcka sent blommande plantor måste utföras (augusti). 

Rotkapning/uppgrävning/uppdragning 
Metoden används på våren och är mycket effektiv på lämplig mark. Plantans pålrot kapas strax under 

tillväxtpunkten, vid eller strax under markytan, med följd att plantan dör. På luckra jordar kan hela 

den unga plantan dras eller grävas upp. Plantmaterialet kan lämnas att torka på platsen. Efterkontroll 

vid blomningstid (juli) måste utföras för att upptäcka plantor som missats. 

Jordbearbetning  
Plöjning eller fräsning kan användas för bekämpning av stora bestånd på lämpliga marker om marken 

saknar värdefull flora. 

Bete  
Betesdjur som kor, får och hästar betar gärna jätteloka när plantorna är unga. Tidigt betespåsläpp 

med kontroll i blomningstid för att upptäcka plantor som djuren ratat är en effektiv metod. Vissa 

individer kan vara känsliga för lokans giftverkan och drabbas av blåsbildningar och sår. 

Kemisk bekämpning  
Kemisk bekämpning kan användas, men är olämplig på i stort sett alla växtplatser då dessa finns i 

anslutning till vatten. Om kemisk bekämpning är nödvändig görs den med glyfosat (Roundup) enligt 

“Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss 

övrig hantering av växtskyddsmedel”. 

Förebyggande åtgärder 
För att undvika fröspridning får man inte transportera jord som kan innehålla frön av jätteloka. 

Maskiner som använts för hantering av jordmassor som kan innehålla frön ska rengöras innan de 

flyttas till en ny arbetsplats.  

Metoder för bekämpning av jättebalsamin 
Då jättebalsamin är ogiftig, ettårig och fröna inte har mer än 18 månaders groningstid så är 

bekämpningen av plantorna enklare. Två till tre år är ofta tillräckligt för att utrota växten på en lokal. 

Växtplatser intill vattendrag kan dock vara besvärliga att komma åt. 

Slåtter  
Vid slåtter slås plantan av innan eller senast vid blomning. Om plantan börjat gå i frukt måste 

plantorna samlas in för att inte riskera att frön eftermognar och sprids. Om frukter hunnit mogna bör 

ingen bekämpning ske då man istället riskerar att öka fröspridningen. 



 

 

Uppdragning 
Metoden kan användas från att plantorna kommit upp fram tills de börjar sätta frukt. Hela plantan 

dras upp. Om uppdragning görs innan blomning kan plantan lämnas på platsen. Om plantor börjat 

sätta frukt måste de samlas in och tas bort. Vid tidig bekämpning måste efterkontroll vid 

blomningstid utföras för att upptäcka plantor som missats. 

Bete  
Betesdjur som kor, får och hästar betar gärna jättebalsamin. Tidigt betespåsläpp med kontroll i 

blomningstid för att upptäcka plantor som djuren ratat är en effektiv metod.  

Förebyggande åtgärder 
För att undvika fröspridning får man inte transportera jord som kan innehålla frön av jättebalsamin. 

Maskiner som använts för hantering av jordmassor som kan innehålla frön ska rengöras innan de 

flyttas till en ny arbetsplats. 

Tidsplan och ansvar  
Aktivitet  Genomförandetid  Ansvarig 

Kartlägga alla kända bestånd 
av jätteloka och jättebalsamin 
med foto‐ och GIS‐
dokumentation. GIS‐skiktet 
görs tillgängligt på kommunens 
hemsida tillsammans med ett 
formulär för att kunna 
rapportera växtplatser. 

Mars – december 2021  Teknik & Fritid /Miljöstrateg 

Utbildning av fältpersonal  Försommaren 2021‐230  Teknik & Fritid / Miljöstrateg 

Bekämpning på kommunal 
mark. 

2021 – 2030  Teknik & Fritid 

Utreda vilka 
bekämpningsmetoder som är 
lämpliga på varje plats. 

Mars – juli 2021  Miljöstrateg/ Teknik & Fritid 

Dialog med Trafikverket om 
bekämpning på mark som de 
ansvarar för. 

2021 – 2030  Miljöstrateg 

Information till allmänheten 
om att anmäla växtplatser till 
kommunen. 

Mars – december 2021  Teknik & Fritid /Miljöstrateg 

Information till privata 
fastighetsägare om denna 
handlingsplan och 
markägarens skyldighet att 
bekämpa invasiva arter. 

2021 – 2030  Miljöstrateg 

Erbjuda rådgivning till 
allmänheten angående 
bekämpning av invasiva arter. 

2021 – 2030  Miljöstrateg 

Utreda möjligheten att erbjuda 
privata markägare hjälp med 
bekämpning av jätteloka till 
självkostnadspris. 

Mars – juni 2021  Teknik & Fritid / Miljöstrateg 



 

 

Uppföljning och vid behov 
revidering av handlingsplanen. 

2021 ‐ 2030  Miljöstrateg / Teknik & Fritid 

Kontroll för att förhindra 
återkolonisation 

2021 ‐ 2030  Teknik & Fritid 

Bekämpning längs väg‐ och 
järnvägsområde. 

2021 ‐ 2030  Trafikverket 

Bekämpning på privat mark  2021 ‐ 2030  Privata markägare 

Bekämpning på samfälld mark  2021 ‐ 2030  Ägare i samfällighet 

 

Uppföljning och revidering  
Från och med att denna plan antagits ska bekämpning av alla bestånd av jätteloka och jättebalsamin 

ske löpande. Då frön av jätteloka kan gro under ca 10 år måste bekämpning och uppföljning ske 

under en tioårsperiod för att säkerställa att växten är borta. För jättebalsamin är motsvarande tid ca 

3 år. Planen följs upp årligen för att säkerställa att bekämpningen har effekt. Uppföljningen ska 

omfatta en redovisning av bekämpade bestånd samt en beskrivning av och utvärdering av det 

bekämpningsarbete som utförts. Innan den årliga bekämpningen inleds fotograferas varje bestånd 

från en fast fotopunkt. Baserat på resultatet från uppföljningen kommer denna plan att revideras vid 

behov. 

Källförteckning 
Artportalen (2021). 

https://www.artportalen.se 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om 

förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L. 

317/35, 4.11.2014). 

Ängelholms kommun (2018). Handlingsplan för Ängelholms kommun 2018 – 2027 avseende 

bekämpning av jätteloka (Heracleum mantegazzianum)  

https://www.engelholm.se/download/18.31f603d2165e074ab5625e/1537444249269/Handlingsplan

%20j%C3%A4tteloka%20beslutsdatum.pdf  

Naturvårdsverket (2021). Invasiva främmande arter  

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva‐frammande‐arter/ Ängelholms kommun 

 



 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. 
Utbredning av jätteloka (rött) och jättebalsamin (lila) i Åmåls stad (ej fullständig). 
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Interpellation till KSO Michael Karlsson 
 
 
 
 

Åmål är med i flera gemensamma samarbeten tillsammans med andra 
kommuner, bland andra är vi med i BÅDESÅ, Dalslands turist AB (Visit 
Dalsland) och Fyrbodals kommunalförbund. 
Tycker Du att detta är samarbeten som är till nytta för Åmål och våra 
invånare och tycker Du att det är ekonomiskt försvarbart att vara med i 
dessa samarbeten? 
 
Åmål 2021-03-18 
 
Peter Stenberg (L) 
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Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-02-25  1 (1) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2020/43 

VAN § 21 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2020, och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

För fjärde kvartalet 2020 rapporterades 11 beslut gällande SoL äldreomsorg. Inom 
LSS finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 4, 2020. 

Av besluten inom SoL äldreomsorg har sju beslut verkställts och två beslut 
avslutats utan verkställan. I de två kvarvarande besluten har den enskilde tackat 
nej till erbjudanden.  

Beslutsunderlag 
- Rapport ej verkställda beslut kvartal 4 2020 
- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 från biträdande förvaltningschef 
Kenneth Bramberg 
- Protokollsutdrag VANAU § 25 den 11 februari 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
__________ 
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Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Kenneth Bramberg 2021-02-17 VAN 2020/43 1 (3) 
 

 

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

Klicka här för att 
ange text. 
Klicka här för att 
ange text. 

Klicka här 
för att ange 
text. 

Klicka här 
för att ange 
text. 

Klicka här för att ange text. 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Rapportering av ej verkställda beslut 2020 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2020, och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

För fjärde kvartalet 2020 rapporterades 11 beslut gällande SoL äldreomsorg. Inom 
LSS finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 4, 2020. 

Av besluten inom SoL äldreomsorg har sju beslut verkställts och två beslut 
avslutats utan verkställan. I de två kvarvarande besluten har den enskilde tackat 
nej till erbjudanden.  

 

Beskrivning av ärendet 
Följande beslut har rapporterats till IVO för kvartal 4 2020: 

Lagrum 
Typ av 
beslut 

Beslutsdatum
Rapportdatum 
- fördröjning 

Orsak/Kommentar 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-03-19 
2020-10-08 

569 dagar 

Verkställt 

Den enskilde har tidigare tackat nej till tre 
erbjudanden om särskilt boende; den 9 juli 2019, den 
27 augusti 2019 och den 29 juli 2020. Den enskilde 
har specifika önskemål och har velat avvakta. 
Erbjöds särskilt boende den 28 september 2020 och 
tackade ja den 30 september. Verkställdes den 8 
oktober 2020. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-03 

2020-12-27 

268 dagar 

 Beslut som 
avslutats utan 
verkställan 

Erbjöds särskilt boende den 24 augusti 2020 och 
tackade nej den 28 augusti 2020. Erbjöds särskilt 
boende den 15 oktober 2020 och tackade ja den 19 
oktober 2020. Datum för inflytt flyttades fram efter 
önskan av anhöriga och brukare. Brukaren avled den 
27 december 2020 och beslutet kom därför inte att 
verkställas.  

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-07 
2020-10-09 

185 dagar 

Verkställt 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 22 september 
2020 och tackade ja den 29 september 2020. 
Verkställdes den 9 oktober 2020. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-08 
2020-10-19 

194 dagar 

Avsagt sig 
beslut 

Brukaren har tackat nej till tre erbjudanden om 
särskilt boende; den 5 maj 2020, den 21 augusti 2020 
och den 21 september 2020. Den 19 oktober 2020 
valde brukaren att avsäga sig beslutet om särskilt 
boende. Önskar bo kvar hemma.  

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-17 
2020-11-16 

 213 dagar 

Verkställt 

Den enskilde har fått erbjudande om särskilt boende 
den 11 september 2020, men har tackat nej till 
erbjudandet. Nytt erbjudande om särskilt boende 
lämnades den 11 november 2020. Brukaren tackade 
jag den 12 november 2020. Verkställdes den 16 
november 2020. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-05-11 
2020-11-03 

176 dagar 

Verkställt 

Den enskilde hade önskemål om visst särskilt 
boende, vilket erbjöds den 21 augusti 2020. Den 
enskilde tackade ändå nej den 25 augusti 2020. 
Brukaren fick erbjudande den 13 oktober 2020 och 
tackade ja den 20 oktober 2020. Verkställdes den 3 
november 2020 efter önskemål av brukare och 
anhöriga. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-06-02 
2020-10-05 

125 dagar 

Verkställt 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 22 september 
och tackade ja den 24 september 2020. Verkställdes 
den 5 oktober 2020.  

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-06-29 
2021-01-11 

196 dagar 

Erbjöds särskilt boende den 10 december 2020 men 
tackade nej den 14 december 2020. Brukaren väntar 
på nytt erbjudande. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-07-16 

2021-01-11 

179 dagar 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 29 september 
2020 och tackade nej den 5 oktober 2020. Den 
enskilde har önskemål om visst boende och väntar på 
plats där. 
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SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-07-17 
2020-10-23 

98 dagar 

Verkställt 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 6 oktober 2020 
och tackade ja den 12 oktober 2020. Verkställdes den 
23 oktober på anhörigas önskan. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-09-09 

2020-12-21 

103 dagar 

Verkställt 

Erbjöds särskilt boende den 10 december 2020. 
Verkställdes den 21 december 2020. 

 

Måluppfyllelse 
Rapporteringen uppfyller lagkrav om rapporteringsskyldighet enligt 28 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och 
16 kapitlet 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 
 

 

 

Kenneth Bramberg 
Biträdande förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Klicka här för att ange text. 
Klicka här för att ange text. 
Klicka här för att ange text. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 



Direktionsmötet i korthet 
2021-02-11 

 

1 
 

 

 
 

1. Justerare: Benny Augustsson, Vänersborg 
 

BESLUTSÄRENDEN 
 

2. Avrapportering internkontrollplan 2020 
Information av Carina Ericson, administrativ chef 

 
Direktionen beslutar 
att godkänna avrapporteringen av granskningen avseende den interna kontrollen 2020. 
 

3. Förslag internkontrollplan 2021 
Information av Carina Ericson, administrativ chef 

 
Direktionen beslutar 
att godkänna förslaget på internkontrollplan för 2021. 
 

4. Arvodesreglemente 2021 
Information av Carina Ericson, administrativ chef 

 
Direktionen beslutar 
att godkänna förslag på arvodesreglemente för 2021. 
 

5. Delegationsordning 
Information av Carina Ericson, administrativ chef 
 
Direktionen beslutar 
att godkänna att aktuell delegationsordning gäller tillsvidare. 
 
 

6. Principbeslut digital signering 
Information av Carina Ericson, administrativ chef 
 
Direktionen beslutar 
att godkänna att kommunalförbundet får använda sig av elektronisk signering av 
handlingar och dokument som kräver signatur eller underskrift. 

 
7. Remissvar verksamhetsplan och budget Västkom 2021–2023 

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör 
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Direktionen beslutade 
att godkänna förslag till remissvar avseende Västkoms verksamhetsplan och budget 

 
8. Fast förbindelse till Orust 

Information av Helen Tisell 
 

Direktionen beslutade 
att tillskriva Västra Götalandsregionen om att göra en beställning på en 
åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till Orust under förutsättning att bifogad 
avsiktsförklaring undertecknas. 
 

INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 
9. Regional transportinfrastrukturplan – Dialog med Västra Götalandsregionen 

Information av Kristina Jonäng, Max Falk och Anna Kronvall från Västra 
Götalandsregionen. 
 
Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
10. Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst 

Information av Ingemar Samuelsson, sammankallande i styrgruppen 
 
Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
 

11. Samverkansavtal om Naturbruksutbildning i Västra Götaland 
Information av Morgan E Andersson, Mellerud, och Jill Stor, näringslivschef 
Vänersborg 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 
 

12. Kommunalförbundets synlighet i digitala medier 2020 
Information av Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig 

 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

13. Verksamhetsplan och budget Kommunakademin Väst 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 
 



Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

14. Aktuella delegationsbeslut 
Ingen föredragning av ärendet 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

15. Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 
Information av Martin Carling, förbundsordförande 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

16. Övriga ärenden 
 
Inga meddelanden. 

 
17. Meddelanden 

 
Inga meddelanden. 
 

18. Nästa möte 
 
Nästa direktionsmöte äger rum den 25 mars. 
 
Kommande möten 
6 maj 
17 juni 
23 september 
28 oktober 
9 december 

 

/Anteckningar Morgan Ahlberg  
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