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Kommunstyrelsen 
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§ 132 Dnr KS/2021:173 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för 
gemensamma drifts- och servicenämnden 
Ärendebeskrivning 
Den gemensamma drifts- och servicenämnden för Värmland har genomfört en 
intern utvärdering av verksamheten efter 10 år och i samband med det konstaterat 
att reglemente, samverkansavtal och arbetsformer behöver revideras. Ett förslag till 
höjning av medlemsavgiften med 10 000 kr per år finns även med. Beslut om de 
nya förslagen behöver tas i samtliga 16 medlemskommuners och Region 
Värmlands fullmäktige i år. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 110, 2021-09-06. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-07-26. 
Skrivelse från Karlstads kommun angående revidering av reglemente och 
samverkansavtal för den gemensamma drifts- och servicenämnden med bilagor 
2021-07-14 
Förslag till reviderat avtal för drifts- och servicenämnden 2021-05-19 
Förslag till reviderat reglemente för gemensamma drifts- och servicenämnden 
2021-07-14  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads 
kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i 
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 
kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 
Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal 
för samverkan. 

 
___________________ 
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Kommunkansliet 
Lars Johansson, 053368129 
lars.m.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma drifts- och servicenämnden 
Sammanfattning 
Den gemensamma drifts- och servicenämnden för Värmland har genomfört 
en intern utvärdering av verksamheten efter 10 år och i samband med det 
konstaterat att reglemente, samverkansavtal och arbetsformer behöver revi-
deras. Ett förslag till höjning av medlemsavgiften med 10 000 kr per år finns 
även med. Beslut om de nya förslagen behöver tas i samtliga 16 medlems-
kommuners och Region Värmlands fullmäktige i år. 

Bakgrund 
Den gemensamma drifts- och servicenämnden bildades av samtliga 16 värm-
ländska kommuner 1 januari år 2010 (KF 2009-12-14, § 208 Dnr 2009-409). 
Syftet var att fördjupa och utveckla den mellankommunala samverkan 
genom att formalisera den. En gemensam nämnd bildas med Karlstad som 
värdkommun. Samverkan fokuserades till en början inom IT-system. År 
2016 kom även Region Värmland (dåvarande Landstinget) med som medlem 
i den gemensamma nämnden.  
 
Nämnden har genomfört en intern utvärdering av verksamheten efter 10 år 
och i samband med det konstaterat att reglemente, samverkansavtal och 
arbetsformer behöver revideras. 
 
Förutom rent språkliga revideringar, då exempelvis Landstinget blivit Reg-
ionen, har texten ”…tjänster för systemstöd…” lagts till för att säkra att 
nämnden kan ingå avtal för kringtjänster för It-system. Ordet IT-området har 
dessutom bytts ut mot ”digitaliseringsområdet”. Möjligheter för nämndleda-
möter att delta i sammanträden på distans har lagts till i reglementet enligt 
standard i Karlstads kommun. 
 
Karlstads kommun lyfter i sin skrivelse upp behovet av att förändra den 
årliga medlemsavgiften för att ”…det finns skäl att göra nämnden mer 
snabbfotad och ser därför ett behov av att öka parternas medlemsavgift till 
nämnden.” Karlstads kommun bedömer att medlemsavgiften behöver höjas 
med 10 000 kr från 66 500 kr per år till 76 500 kr per plus index. 
 
När det gäller arbetsformer föreslås en breddning av underlagen till nämn-
dens beslut och att beredningen därför ska flytta från IT-chefsnätverket till 
kommundirektöresnätverket. 
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I skrivelsen från Karlstads kommun konstateras att revideringen av nämn-
dens styrdokument har förankrats med kommundirektörs- och regiondirek-
törsnätverket samt i den gemensamma nämnden under våren. 
 
Beslut om de nya förslagen – med likalydande beslutssatser - behöver tas i 
samtliga 16 medlemskommuners och Region Värmlands fullmäktige senast 
sista oktober 2021. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunkansliet i samråd med IT-enheten och 
ekonomienheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-14, § 208 Dnr KS 2009-409 
Skrivelse från Karlstads kommun angående revidering av reglemente och 
samverkansavtal för den gemensamma drifts- och servicenämnden med 
bilagor 2021-07-14 
Förslag till reviderat reglemente för drifts- och servicenämnden 2021-05-19 
Förslag till reviderat reglemente för gemensamma drifts- och service-
nämnden 2021-07-14  

Förvaltningens ståndpunkt 
Drifts- och servicenämnden bildades av de värmländska kommunerna år 
2010 för att möjliggöra olika samverkanssatsningar. De gångna tio åren har 
det främst gällt samverkan inom IT-området. Gemensamma upphandlingar 
av dator och nätutrusning, en gemensam e-tjänstplattform och nu senast ett 
gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem är exempel på samver-
kansområden. 
Drifts- och servicenämnden fyller en viktig funktion vid upphandlingar av 
verksamhetssystem, där volym eller specialkunskap har betydelse för upp-
handlingens genomförande och resultat. Drifts- och servicenämnden möjlig-
gör även ett  bredare samarbete kommunerna/regionen emellan utifrån fram-
tida behov, inriktning och önskemål. 
Kommunledningskontoret konstaterar, att den förslagna breddningen av 
arbetssätt när det gäller beredning av ärenden, genom flytten till kommun-
direktörsnätverket och med avstämningar gentemot Värmlandsrådet, innebär 
ytterligare samordning jämfört med dagens arbetssätt. Förhoppningsvis kan 
det innebära att nämnden kan bli ett än mer aktivt verktyg för kommunal 
samverkan.  
Säffle kommuns ledamot i den gemensamma nämnden innevarande mandat-
period är Ola Johansson (m). Ersättare är Dag Rogne (c ). 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
I förslaget från Karlstads kommun finns med en utökning av den gemen-
samma nämndens budget med 10 000 per medlem och år, vilket motsvarar 
ca 15 procents höjning. Utifrån att det politiskt bedöms vara viktigt med 
stärkta möjligheter till samordning på länsnivå, medför höjningen med 
10 000 kronor en mindre belastning på Säffle kommuns totala budget. 
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Måluppfyllelse 
- 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
- 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i 
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämn-
den i Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 
000 kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 
2022. Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt regle-
mente och avtal för samverkan. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Karlstads kommun 
Samtliga värmlandskommuner 
Region Värmland 
Kommunledningskontoret



Ämne: KS/2021:391 För hantering hos er- revidering av reglemente och samverkansavtal den 
gemensamma drifts-och servicenämnden 
Från: Ann Otto Nemes <ann.otto.nemes@karlstad.se>
Till: kommunledningskontoret <kommunledningskontoret@karlstad.se>; kommun@arjang.se 
<kommun@arjang.se>; kommun@eda.se <kommun@eda.se>; kommun@hagfors.se 
<kommun@hagfors.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; Kommunstyrelsen; 
kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>; kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>; 
kommun@kil.se <kommun@kil.se>; arvika.kommun@arvika.se <arvika.kommun@arvika.se>; 
kommun@filipstad.se <kommun@filipstad.se>; kommun@forshaga.se 
<kommun@forshaga.se>; kommunstyrelse@grums.se <kommunstyrelse@grums.se>; 
kommunen@kristinehamn.se <kommunen@kristinehamn.se>; storfors.kommun@storfors.se 
<storfors.kommun@storfors.se>; torsby.kommun@torsby.se <torsby.kommun@torsby.se>; 
diariet@regionvarmland.se <diariet@regionvarmland.se>; linda.johansson@sunne.se 
<linda.johansson@sunne.se>; mathias.lindquist@munkfors.se 
<mathias.lindquist@munkfors.se>; Mattias Fröding <mattias.froding@karlstad.se>; Mikael 
Borén <mikael.boren@regionvarmland.se>; Ola Johansson; patrik.fornander@regionvarmland.se 
<patrik.fornander@regionvarmland.se>; peter.soderstrom@arvika.se 
<peter.soderstrom@arvika.se>; rolf.emanuelsson@pol.arjang.se 
<rolf.emanuelsson@pol.arjang.se>; tomasigrums@telia.com <tomasigrums@telia.com>; 
torsten.bergstedt@kristinehamn.se <torsten.bergstedt@kristinehamn.se>; Åsa Hååkman-Felth 
<asa.haakman-felth@filipstad.se>; Linda Larsson <linda.larsson@karlstad.se>; 
lisa.levin@regionvarmland.se <lisa.levin@regionvarmland.se>; 
mats.sandstrom@regionvarmland.se <mats.sandstrom@regionvarmland.se>; 
nicklas.hartwig@munkfors.se  <nicklas.hartwig@munkfors.se>; per.lawen@forshaga.se 
<per.lawen@forshaga.se>; therese.gunnarsson@hammaro.se 
<therese.gunnarsson@hammaro.se>; tomas.pettersson@hagfors.se 
<tomas.pettersson@hagfors.se>; u.jacobs@live.se <u.jacobs@live.se>; 
ulf.granhagen@kristinehamn.se <ulf.granhagen@kristinehamn.se>; ulf.sohrman@filipstad.se 
<ulf.sohrman@filipstad.se>; Viktoria Grännsjö <viktoria.grannsjo@karlstad.se>
Mottaget: 2021-07-14 15:39:45

Till samtliga parter för den gemensamma drifts-och servicenämnden (länets kommuner och Region 
Värmland) – revidering av reglemente och samverkansavtal
 
Utifrån uppdrag från den gemensamma drifts-och servicenämnden har nämndens reglemente och 
samverkansavtal genomgått mindre språkliga och redaktionella ändringar. Mot denna bakgrund sänds 
nytt reglemente och samverkansavtal ut till samtliga parter i nämnden för politisk hantering. Bifogat 
återfinns en tjänsteskrivelse som anger skäl och motiv till justeringar samt en power point som stöd för 
att hantera respektive parts politiska hantering. 
Reviderat reglemente och samverkansavtal bifogas. I Karlstads kommuns tjänsteskrivelse återfinns 
förslag till likalydande beslut hos samtliga parter. Då Karlstads kommun är juridisk person för nämnden 
kommer slutgiltigt beslut av reglementet och samverkansavtalet ske i Karlstads kommuns 
kommunfullmäktige i december 2021. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare får detta underlag för kännedom. Handlingarna skickas till respektive 
parts officiella e-postadress. 
 



Karlstads kommun önskar att respektive part fatta beslut senast den siste oktober 2021. Ange dnr 
KS/2021:391 när protokollsutdrag sänds till kommunledningskontoret@karlstad.se 
 
Revideringen av nämndens styrdokument har förankrats med kommundirektörs-och 
regiondirektörsnätverket. Nämnden har vid nämndens sammanträde i majmånad tagit del och 
informerats om de ändringar som gjorts. 
 
Vi ber om ursäkt för fördröjningen i den administrativa hanteringen men hoppas att samtliga parter kan 
säkerställa den politiska hanteringen så att nytt reglemente och samverkansavtal kan gälla från den 1 
januari 2022. 
 
Vid frågor kontakta Ann Otto Nemes, verkställande tjänsteperson för nämnden. Se kontaktuppgifter 
nedan. 
 
Vänliga hälsningar
Ann Otto Nemes
 
Ann Otto Nemes
Utvecklingsdirektör
Kommunledningskontoret
Karlstads kommun 
ann.otto.nemes@karlstad.se
 
+46 54 540 50 00 växel 
+46 54 540 81 70 direkt
+46 70 020 82 98 mobil

 

När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina 
personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på www.karlstad.se/personuppgifter.

mailto:kommunledningskontoret@karlstad.se
mailto:ann.otto.nemes@karlstad.se


Drifts - och servicenämnden
Bakgrund

Resultat

Reviderat reglemente och samverkansavtal

http://www.karlstad.se/


Innehåll

• Varför finns nämnden och vad är dess uppgift/uppdrag?

• Vad har vi gemensamt åstadkommit?

• Behov av revideringar av styrdokument för att vara relevant i dess samtid och 

framtid

• Tydligare ärendegång, beredningsgrupp och rätt förutsättningar

• Politisk hantering hos varje part

http://www.karlstad.se/


Drifts- och servicenämndens tillkomst

• Fördjupa samverkan mellan länets kommuner med målet om att uppnå 

samordningsvinster, kostnadsbesparingar (stordriftsfördelar) och bättre kvalitet 

• Utredningar från Statskontoret visar att det är inom IT-området samverkan tycks 

ge mest utväxling för samtliga parter 

• Förändringar i kommunallagen – hitta legala former som möjliggör samverkan

• Gemensamma nämnder

• 2010 – en gemensam nämnd bildas

• Samtliga kommuner i Värmland är ingående parter
• Sedan 2016 ingår även Region Värmland (Landstinget i Värmland) som part

• Karlstads kommun är juridisk person för nämnden

• Samverkan regleras via reglemente och samverkansavtal

• Parterna enades om att nämnden initialt skulle utgöra legal plattform för 

samverkan inom IT-området

http://www.karlstad.se/


Nämndens uppgift/uppdrag

• Vara en legal grund för samverkan

• Åta sig uppdrag som parterna uppdrar åt nämnden

• Respektive part behandlar och självständigt beslutar om denne anser att 

nämnden ska åta sig ett uppdrag

• Nämnden beslutar om de åtar sig uppdraget efter att varje part behandlat 

frågan

• Nämnden är en möjliggörare för samverkan (avtalspart)

• Ingår avtal som föregåtts av offentlig upphandling

• Säkrar att eventuella kringtjänster som behöver adderas har en legal grund

• Har inte till uppdrag att driva fram samverkan

• Ledamöternas initiativrätt
Den part som vill lämna ett uppdrag till nämnden måste själv leda arbetet, utreda frågan 

och precisera uppdraget innan det lämnas till nämnden. 

• Vid samverkan övertar inte nämnden verksamhetsansvaret från ingående parter

http://www.karlstad.se/


Nämndens administration

• Varje part betalar ett årligt bidrag till nämnden 

• Det årliga bidraget avser omkostnader i Karlstads kommun för:
• Nämndadministration (sekreterare, ekonomi och ärendehandläggning)

• Juridiskt stöd

• Koordinatorstöd

• Om nämndens parter enas om att nämnden ska genomföra en gemensam 

förstudie eller projekt behöver nämndens parter finna särskild finansiering för 

detta. Detta kräver beslut hos respektive part.

• Nämnden kan inte själv ikläda sig rollen att genomföra t e x en utredning utan att 

frågan har beslutats och förankras hos ingående parter i nämnden samt att 

parterna är enade om hur utredningen ska finansieras

• Budgetmål - varken ett positivt eller negativt resultat. Utöver parternas årliga 

bidrag avser övriga budgetposter +/- transaktioner mellan parterna. 

http://www.karlstad.se/


Minskade kostnader, bättre kvalitet och 

samordningsvinster

http://www.karlstad.se/


Ex på vad samverkan har inneburit via nämnden

• Datorer – årlig besparing 7-10 mkr 

• Programvara – årlig besparing 1- 2 mkr

• Nätverk – årlig besparing 3 - 4 mkr

• Hyra kopiatorer, skrivare och scanner – årlig besparing 1 -1,2 mkr

• Först i Sverige att etablera en gemensam e-tjänsteplattform
• Lägre kostnad för samtliga parter – gemensam upphandling

• Ökad digital service till värmlänningarna

• Möjliggör för respektive part att göra ytterligare kostnadsbesparingar 

genom att förändra arbetssätt (effektivisering)

• Dokument - och ärendehanteringssystem
• Systemet möjliggör förändrade arbetssätt

• Varje part kan få effektiviseringseffekter och därmed kostnadsbesparingar

Gemensamt avtal, 

gemensam drift 

och support

Gemensamt avtal 

– prispress tack 

vare stora volymer

Gemensamt avtal. 

nyutveckling, 

marknadspådrivande 

och lägre pris

http://www.karlstad.se/


Behov av bredare ansats vad gäller nämndens uppdrag
Från samverkan inom IT till IT som möjliggörare för verksamhetsutveckling

http://www.karlstad.se/


Nämnden           2017

• Fokus på samverkan inom IT

• IT-system för IT-samverkan

• Gemensamma system och infrastruktur

• Gemensamma upphandlingar

• Etablering och utveckling av e-tjänster

Nämnden         2018

• IT-system för verksamhetssamverkan

• Gemensamma system och infrastruktur

• Gemensamma upphandlingar

• Avtalssamverkan

• Digitalisering och 

verksamhetsutveckling

• Kringtjänster till ingångna avtal

• System för gymnasieantagning

• System för bibliotekssamverkan

• Dokument- och ärendehanteringssystem



Förändrade behov – från samverkan inom IT till 

verksamhetssamverkan

• Från IT-samverkan till att hantera frågor som rör det kommunala kärnuppdraget

• Ställer andra krav på hur samverkan behöver hanteras

• Andra arbetsformer för att säkra förankring och beredning hos nämndens parter

• Önskan från nämnden är att tillskriva kommun- och regiondirektörsnätverket en 

tydligare roll gentemot nämnden, i form av ett beredande organ. Karlstads kommun, 

juridisk ansvarig för nämnden, stödjer detta förslag. 

• Återföra diskussioner och samtal hos respektive part och säkra den politiska 

förankringen

• Ny rättspraxis- tolkning av teckal-kritierierna

http://www.karlstad.se/


Reviderat reglemente och samverkansavtal

http://www.karlstad.se/


Behov av justerade styrdokument 

http://www.karlstad.se/


Ett reglemente och samverkansavtal i dess samtid

• Nämndens reglemente och samverkansavtal har inte genomgått några revideringar 

sedan nämnden bildades 2010. För att säkerställa att såväl reglemente och 

samverkansavtal motsvarar parternas behov av en gemensam nämnd samt hänsyn 

tagits till att rättspraxis har tillkommit och utvecklats har en översyn genomförts av 

nämndens reglemente och samverkansavtal. 

• Rådgivning har tagits in externt. Rådgivningen resulterade i att det inte finns några skäl 

att göra några större förändringar i reglemente och samverkansavtal. 

• Vad gäller att rättspraxis utvecklas och tillkommit avseende gemensamma nämnder 

samt tolkning av de s k teckal-kriterierna bedöms inte heller dessa påverka reglementet 

eller samverkansavtalets utformning. Det handlar snarare att göra en värdering av 

dessa vid varje enskilt samverkansinitiativ. 

• Reglementet och samverkansavtalet har främst genomgått redaktionella och språkliga 

justeringar. 

http://www.karlstad.se/


Justeringar

• Landstinget i Värmland har ersatt med Region Värmland.

• Nämndens uppgifter har breddats något genom att det i reglementet och 

samverkansavtalet har lagts till ”…, tjänster för systemstöd…,” samt att IT har bytts ut

mot digitaliseringsområdet. Detta har gjorts för att dels säkra att nämnden kan ikläda 

sig som avtalspart för eventuella kringtjänster till ett verksamhetssystem samt dels 

tydliggöra att nämnden kan agera avtalspart vad gäller verksamhetsutveckling i en 

digital tid. 

• Eftersom nämnden omfattar samtliga kommuner och Region Värmland är det viktigt att 

kunna säkerställa att samtliga parter ges förutsättningar att delta på nämndens möte. 

Mot denna bakgrund införs i reglementet att deltagande kan ske på nämndens möte på 

distans, även efter pandemin. 

http://www.karlstad.se/


Behov av nya arbetsformer - beredningsgrupp och

justerat årligt bidrag

http://www.karlstad.se/


• I syfte att säkra förankring samt en tydligare beredning till nämnden utses 

kommundirektörs-och regiondirektörsnätverket som beredningsgrupp. Tidigare har IT-

chefsnätverket utgjort beredningsgrupp men då frågorna spänner över flera 

verksamhetsområden inom bland annat det kommunala uppdraget behöver 

beredningsgruppen utformas annorlunda.

• Respektive parts årliga bidrag räknas upp årligen med användningen av 

arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän. 2021 uppgår medlemsavgiften för respektive 

part till 66 500 kr. Det innebär att medlemsavgiften för att driva nämndens verksamhet 

uppgår till 1 131 300 kr år 2021. I syfte att säkra framdrift i nämndens arbete behövs 

medel tillföras som motsvarar behov, kompetens samt prisutveckling. Mot denna 

bakgrund föreslås att respektive parts bidrag ökas med 10 000 kr. Det innebär att 

respektive parts årliga avgift fr om den 1 jan 2022 blir 76 500 + den årliga höjningen 

som motsvarar AKI. Höjningen om 10 000 kr är en engångshöjning, om inte parterna 

enas om något annat. 

http://www.karlstad.se/


För hantering hos respektive part i den gemensamma 

nämnden

http://www.karlstad.se/


Ett reglemente och samverkansavtal i dess samtid

• Respektive parts fullmäktige behöver politiskt behandla revideringen av reglementet 

och samverkansavtal.

• Beslut om slutgiltigt reglementet beslutas i Karlstads kommuns fullmäktige.

• Respektive part beslutar om nytt reglementet och samverkansavtal under hösten 2021.

• Beslut behöver inkomma till Karlstads kommun senast den siste oktober 2021 i syfte 

att säkerställa att nytt reglementet och samverkansavtal kan gälla från den 1 januari 

2022 och säkerställa slutgiltig hantering hos Karlstads kommuns kommunfullmäktige i 

december 2021. 

• Kommunledningskontoret vid Karlstads kommun föreslår att samtliga parter fattar 

följande beslut:  

http://www.karlstad.se/


1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun 
godkänns och gäller från den 1 januari 2022.

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i Karlstads 
kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 kronor till 
76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. Medlemsavgiften räknas upp 
med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan. 

http://www.karlstad.se/


KARLSTADS KOMMUNS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reglemente för drifts- och servicenämnden 

 
Arvika, Eda, Forshaga, Filipstad, Hagfors, Hammarö, Grums, Kil, 
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjängs och 
Karlstads kommuner, samt landstinget iRegion Värmland, nedan 
benämnda samverkande parter, ingår fr o m 2016-01-01 i den 
gemensamma drifts- och servicenämnden som inrättades 2010-01-01. 

Karlstads kommun är värdkommun. Nämnden tillsätts därmed i 
Karlstads kommun och ingår i dess organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de 
samverkande parterna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden. 

 

Nämndens uppgifter 

Verksamhetsområde 

1 § Nämnden utgör enligt 3 kap 3a§9 kap. 20 § kommunallagen 

(1991:9002017:725) styrelse för        verksamheten och har ansvar gentemot de 

samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående 

i drift, service, support eller sam- ordning av upphandling av egendom, 

innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser, tjänster för 

systemstöd och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden av två 

eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut. 

 
 

Nämndens verksamheter – särskild förvaltning 

2 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara 

- ansvarig för arbetet att effektivisera verksamheten och tillhörande 

administration; 

- ansvarig för utvecklingen av medborgar- och brukarinflytandet i 

tillämpliga delar; 

- ansvarig för kommunikationsverksamheten. 

 
 

Nämndens verksamheter – ekonomisk förvaltning 

3 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet 

- underhålla och förvalta kommunens lösa egendom. 

1 (4) 

 
 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2015-09-17 

Ersätter: 2016-01-012010-
01-01 

Gäller fr o m: 2016-01-01 2022-
01-01 
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Nämndens ställning 

4 § Nämnden fattar beslut i Karlstads kommun och ingår avtal för Karlstads 

kommuns räkning. Karlstads kommun har därför att hantera och svara för 

civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa p g a avtal 

som nämnden ingått. 

Karlstads kommun har regressrätt mot övriga samverkande parter med 

anledning av eventuella civilrättsliga krav som har riktats mot Karlstads 

kommun enligt första stycket. 

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes 

motpart vid förvaltningsbesvär. 

Talerätt m m 

5 § Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande parternas talan 

i alla ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och 

ärenden rätt att på de samverkande parternas vägnar träffa överenskommelse 

om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. 

 
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

6- § Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs 

i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 

Nämnden ska rapportera till kommunfullmäktige i Karlstads kommun hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller 

riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade 

årsredovisning lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget 

och utfall till kommunstyrelsen enligt de anvisningar som kommunstyrelsen 

utfärdar. 

Samtliga rapporter ska lämnas till de samverkande parterna vid samma tillfälle. 

 
 

Nämndens arbetsformer 

Sammanträden 

7 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden bestämmer 

annat. 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare får, om särskilda skäl föreligger, 

närvara på nämndens sammanträden på distans. 

Sammansättning 

8 § Nämnden består av 17 ledamöter och 17 ersättare eller, om antalet 

samverkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs 

för att motsvara antalet samverkande parter. Varje samverkande part utser en 

ledamot och en ersättare. Bland nämndens ledamöter ska det utses en 

ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 

Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse nämndens ordförande 

och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som representerar 

landstinget iRegion Värmland. 



3 
 

 

Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring 

9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska ersättaren från den samverkande part som 

valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig 

under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig 

på sammanträde men äger inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

10 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 

får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

11 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som nämnden bestämmer. 

Ersättare för ordföranden 

12 § Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande 

kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den 

till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 

ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Kallelse 

13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. 

När varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan 

kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Närvarorätt för kommunalråd och landstingsråd 

14 § Kommunalråd och landstingsråd regionråd från samverkande part, som 

inte är ledamot eller ersättare i nämnden, får närvara och delta i 

överläggningar men inte delta i besluten vid sammanträden i nämnden. 

Undantag gäller vid behandling av ärenden som innebär myndighetsutövning 

mot enskild eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas 

av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Kommunalråd och landstingsråd regionråd har även rätt att få sin mening 

antecknad till protokollet. 
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Justering och anslag av protokoll 

15 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Information om att nämndens protokoll är justerat ska anslås på de 

samverkande parternas anslagstavlor. Anslagstiden räknas från dagen efter att 

det sist anslagna tillkännagivandet satts upp. 

Reservation 

16 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 

17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller 

annan anställd som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice 

ordförande eller av andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Revision 

19 § Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande 

parterna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos 

var och en av de samverkande parterna. 

Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den part som valt 

personen i fråga som kan besluta om entledigande från uppdraget. 
 

 
 



AVTAL OM SAMVERKAN I  

GEMENSAM 

DRIFT- OCH SERVICENÄMND 

 

Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils, 

Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs 

kommuner, samt     landstinget i Region Värmland, nedan benämnda 

samverkande parter, ingår från och med den l januari 2016 i den gemensamma 

drifts- och servicenämnden som inrättades den 1 januari    2010. 

 

Karlstads kommun är värdkommun för nämnden. Nämnden tillsätts därmed 

i Karlstads  kommun och ingår i dess organisation. 

 

För nämndens arbete gäller reglemente enligt bilaga 1. 

 

1 UPPGIFTER 

 

Nämnden ansvarar gentemot de samverkande parterna för sådana särskilda, 

specificerade uppdrag bestående i drift, service, support eller samordning av 

upphandling av egendom, innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser, 

tjänster för systemstöd och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden  

av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut. 

 

Beredskap finns hos Karlstads kommun att utföra verksamhet åt nämnden inom -

IT-digitaliseringsområdet. och anknytande områden som t.ex. e-tjänster, eHälsa 

och webbtjänster. Skulle visst uppdrag avse verksamhet av annan art, ska 

nämndens accept av uppdraget för att äga verkan godkännas av samtliga 

samverkande parters fullmäktige första gåängen sådant uppdrag antas. 

 

Utöver i föregående stycke angivna begränsning för uppdrag till nämnden, är de 

samverkande parterna- mot bakgrund av bland annat Karlstads kommuns i detta 

avtal angivna, särskilda ansvar för utförande till följd av nämndens beslut - eniga 

om att nämnden inte bör acceptera uppdrag om ledamot eller tjänstgörande 

ersättare som utsetts av Karlstads kommun motsätter sig det. 

 

2 ADMINISTRATION MM 

 

Kommunledningskontoret i Karlstads kommun ska ha ansvaret för 

beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och 

administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för. 



 

För nämnden ska finnas ett sekretariat, bestående av en sekreterare och en föredragande. 

Kommundirektörerna-och regiondirektören utgör nämndens beredningsgrupp. 

 

3 PERSONAL OCH ÄGANDERÄTT TILL EGENDOM 

 

Den verksamhet som ska bedrivas till följd av nämndens beslut ska företrädesvis 

utföras genom Karlstads kommuns försorg. För verksamhet som sålunda utförs i 

Karlstads kommuns  egen regi, ska Karlstads kommun vara huvudman samt ska 

kommunen äga till verksamheten hänförliga fastigheter, inventarier och annan lös 

egendom med undantag av licenser som tecknats av respektive part samt vara 

arbetsgivare för den personal som ianspråktas för verksamheten. Om verksamheten 

utförs av annan kommun eller av landstinget iRegion Värmland  gäller motsvarande 

bestämmelser om huvudmannaskap och äganderätt istället utföraren. 

 

4 FÖRSÄKRING 

 

Den samverkande part som har äganderätt till egendom som nyttjas för nämndens 

verksamhet ska se till att egendomen försäkras. 

 

5 KOSTNADSFÖRDELNING MM 

 

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 

förtroendevalda i nämnden enligt respektive parts arvodesregler. 

 

I övrigt ska de samverkande parterna lämna ett årligt bidrag till nämndens 

verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande 

kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget ska betalas av de 

samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. 

Betalning av bidraget ska ske i januari månad  varje år. Beloppet ska räknas upp 

årligen med användning av arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, SNI-kod M. 

Basår för indexberäkningen är 2009 och jämförelsemånad är oktober. Årsbeloppet 

för respektive år baseras på indexuppräkning för oktober månad föregående år. 

 

Kostnader som är direkt hänförliga till särskilt uppdrag ska belasta de samverkande 

parter som lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter 

kommer överens om.        Den principiella utgångspunkten för parternas 

fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de samverkande 

parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten. 

 

Bidrag för särskilda uppdrag ska betalas på det sätt som Karlstad och samverkande 

parter kommer överens om i varje enskilt fall. 

 

Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. 

 



Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder. 

 

6 INSYN I FÖRVALTNINGEN 

 

Samtliga samverkande parter har rätt till löpande insyn i förvaltning och 

redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive 

samverkande parts fullmäktige  rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Karlstads 

kommuns egna nämnder. 

 

7 MANDATPERIOD 

 

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna 

val till kommun- och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet 

ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens 

utgång. Avtalets första tjänstgöringsperiod är från och med den 1 januari 2022 till och 

med den 31 december 2022. [1 januari 2016 till och med den 31 december 2018]. 

 

8 SAMMANSÄTTNING M.M 

 

Nämnden ska bestå av 17 ledamöter och 1I7 ersättare eller, om antalet samverkande 

parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs för att motsvara antalet 

parter. Varje  samverkande part utser en ledamot och en ersättare. Bland nämndens 

ledamöter ska det utses en ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande. 

 

Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse posterna som nämndens 

ordförande  och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som 

representerar landstinget iRegion Värmland. 

 

De samverkande parterna är överens om att nämnden bör sammanträda vid minst fyra    

tillfällen per år. 

 

9 OMFÖRHANDLING 

 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkande part om förutsättningarna 

väsentligen har förändrats. 

 

10 TVISTER 

 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling mellan berörda samverkande parter. För det fall tvisten inte kan lösas 

därigenom, ska den avgöras av allmän domstol. 

 

 

 



11 AVTALETS GILTIGHET 

 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022 [[1 augusti 

2021] till och med den 31 december 2024], under  förutsättning att de samverkande parterna 

har godkänt avtalet genom beslut. 

 

Respektive parts styrelse, kommunstyrelsen för kommunernas räkning och 

landstingsstyrelsen  Regionstyrelsen  för landstingets Regionens räkning, äger rätt att 

besluta om samtliga ändringar och tillägg till detta avtal. 

 

Skriftlig uppsägning ska ske senast tolv månader före avtalstidens utgång och skickas 

till samtliga samverkande parter. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med fyra år 

varje gång. 

 

Om uppsägning sker utträder den part som sagt upp avtalet. För övriga 

samverkande parter  fortlöper avtalet i oförändrat skick om ingen annan 

överenskommelse träffas. 

 

Efter tidpunkten för utträdet har en utträdande part inte längre rätt att dra nytta av den 

samverkan som sker genom nämnden. En utträdande part ersätts inte för eventuella 

förskottsbetalningar för nämndens verksamhet. Utträdande part är skyldig att ersätta 

Karlstads  kommun för eventuella kostnader till följd av uppdrag eller verksamhet som 

nämnden åtagit sig för partens räkning i tiden före utträdet. Ersättning ska utgå med 

det belopp som gäller utifrån uppdragets eller verksamhetens aktuella 

fördelningsnyckel. Avräkning ska ske för eventuell kostnadsreducering som kan 

uppstå till följd av att den utträdande parten upphör att samverka. 

 

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i 17 likalydande originalexemplar, varav de samverkande 

parterna har tagit var sitt. 

 

 

 



 

Postadress: Förvaltning/Kontor/Bolag, t ex 651 84 Karlstad  Besöksadress: w  karlstad.se 

Tel: 054-540 00 00  E-post: forvaltning/kontor/bolag@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213    
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Tjänsteskrivelse  2021-05-19 

Ann Otto Nemes, 054- 540 81 70 

ann.otto.nemes@karlstad.se 

 

 

Fullmäktige hos samtliga parter i 

för den gemensamma drifts - och 

servicenämnden 

 

 

Revidering av reglemente och samverkansavtal 

för gemensam drifts-och servicenämnden 
Dnr   Dpl  

 
Karlstads kommuns kommunledningskontors förslag till beslut hos 

samtliga parter i den gemensamma drifts-och servicenämnden.  

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads 

kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i 

Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 

kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal för 

samverkan.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal 

har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre 

justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den 

samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma 

nämnden fatta beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut 

ska fattas av respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och 

servicenämnden har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och 

avtal för samverkan.  

 

Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. 

Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av 

grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021. 

https://karlstad.se/
mailto:forvaltning/kontor/bolag@karlstad.se
mailto:ann.otto.nemes@karlstad.se
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Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden den 19 maj 2021. 

Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts-och servicenämnden 

den 19 maj 2021.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2009.  

 
Ärende 

2010 inrättades den gemensamma drifts-och servicenämnd. Syftet var att den 

mellankommunala samverkan, mellan länets 16 kommuner, som fanns skulle 

kunna utvecklas och fördjupas och att den behövde då formaliseras i någon form. 

Valet blev att inrätta en gemensam nämnd. Nämnden tillsattes i Karlstads kommun 

och ingår i dess organisation. I enlighet med intention med att den gemensamma 

nämnden bildades fokuserades samverkan initialt inom IT och då primärt på vad 

gäller IT-system för IT-samverkan. Nämndens ledstjärna har sedan den inrättades 

varit att ska skapa förutsättningar för samverkan mellan kommuner samt mellan 

kommuner och Regionen. 

 

Sedan 2016 är även Region Värmland, dåvarande Landstinget i Värmland, en 

ingående part. 

 

Via den gemensamma nämnden har en formaliserad samverkan kunnat genomföras 

vad gäller till exempel gemensam upphandling av klienter (datorer och surfplattor) 

och nätutrustning. Via nämndens försorg är de värmländska kommunerna en av de 

första regionerna i Sverige som samverkar kring en gemensam e-tjänsteplattform. 

Nyligen har implementering av ett gemensamt dokument-och 

ärendehanteringssystem genomförts. I samband med regionbildningsprocessen 

övertog nämnden avtal vad gäller biblioteksamverkan och gemensam 

gymnasieantagning från dåvarande kommunalförbundet Region Värmland i syfte 

att säkra att samverkan kunde fortskrida utan avbrott.  

 

Exempel på ovanstående samverkan har lett till:  

• en lägre kostnad för drift som sker gemensamt  

• ett effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan  

• bidragit till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan  

• gemensamma upphandlingar som resulterat i lägre kostnader     

   även om inte drift sker gemensamt 

 

Behov av nya arbetsformer och beredningsgrupp 

Hösten 2019 genomförde den gemensamma nämnden en strategidag i syfte att 

reflektera över de 10 år som nämnden funnits och föra dialog om nämndens roll, 

uppdrag och arbetsformer. Utifrån de uppdrag som nämnden åtagit sig under de 

senaste 10 åren går det att se att en förskjutning har skett. Initialt möjliggjorde 

nämnden den legala plattformen för IT-system för IT-samverkan men från och med 

år 2017 har fokuset mer riktats mot gemensamma avtal för IT-system för 

verksamhetssamverkan. I och med förändringen som skedde under 2017 och 2018 

är det inte längre enbart IT-chefsnätverket som är drivande och beredande utan 

flera av de strategiska verksamhetsspecifika länsövergripande chefsnätverken 

spelar en större roll vad gäller nämndens verksamhet. Denna utveckling är sig 
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naturlig eftersom den tekniska utvecklingen har accelererat vilket gör att den 

digitala utvecklingen blir alltmer verksamhetsnära.   

 

Vidare har en ny spelplan infunnit sig på den regionala nivån i samband med 

regionbildningsprocessen. Värmlandsrådet är nu etablerat och är det forumet där 

framför allt dialog förs om samverkansområden som är angelägna för länets 

utveckling. Detta innebär att det är viktigt för nämnden att säkra en bra 

överhörning till Värmlandsrådet.  

 

Ovanstående förskjutning ställer även andra krav på nämndens arbetsformer. Mot 

bakgrund av detta enades nämnden om på strategidagen att en tydligare ärendegång 

behövs samt att kommundirektörer och regiondirektör behöver vara beredande 

organ till nämnden. Ett första utkast till ärendegång finns framtagen och i denna 

framgår att kommundirektörerna och regiondirektör utgör beredningsgrupp till 

nämnden.  

 

Att tillskriva kommundirektörerna och regiondirektör rollen som beredande organ 

är viktigt ur aspekten att säkra att ärenden som lyfts till nämnden är förankrade hos 

samtliga samverkande parter.  

 

Revidering av reglemente och avtal för samverkan 

En översyn har gjorts av nämndens reglemente och avtal för samverkan. Detta 

arbete har till viss del genomförts med hjälp av extern juridisk rådgivning. Sedan 

nämnden bildades har en del rättspraxis tillkommit, lagrum reviderats och mot den 

bakgrunden har det varit bra att se över de styrande dokumenten.  

 

Vidare har reglementet och avtal för samverkan setts över utifrån att säkerställa att 

ny tillkomna samverkansbehov omfattas, det vill säga verksamhetshetsutveckling i 

en digital tid. Kommunledningskontoret kan konstatera att nuvarande reglemente 

och avtal för samverkan behöver genomgå mindre justeringar. Främst i form av 

mindre språkliga och redaktionella justeringar. 

 

En sådan given ändring är att Landstinget i Värmland har ersatt med Region 

Värmland. Detta som en konsekvens av regionbildningsprocessen. 

 

Vad gäller nämndens uppgifter som anges i såväl reglemente och avtal för 

samverkan har följande lagts till ”…, tjänster för systemstöd…,” detta i syfte att 

säkra att nämnden även kan ingå avtal som krävs för att systemstödet ska kunna ge 

nytta och rätt utväxling, så kallade kringtjänster för att uppnå måluppfyllelse med 

till exempel ett gemensamt digitaliseringsinitiativ. Ett sådant exempel är 

bibliotekssamverkan. I syfte att kunna erbjuda möjligheten att låna böcker oavsett 

var man bor i Värmland förutsätter detta dels ett gemensamt systemstöd, dels 

gemensam upphandling av transporter.  

 

För att bättra harmonisera nämndens uppgifter i en digital tid har ordet IT-området 

bytts ut mot digitaliseringsområdet i nämndens uppräkning av uppgifter.  
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Trots att såväl rättspraxis som lagrum har tillkommit och utvecklats sedan 

nämnden inrättades föranleder inte detta behov av mer genomgripande revideringar 

av reglemente och avtal för samverkan. Varje enskilt uppdrag som nämnden åtar 

sig måste värderas utifrån sina förutsättningar och därefter görs vägval och 

ställningstagande. Vägval och ställningstagande som baseras på gemensam nytta 

och juridiska aspekter. Ställningstagande som inte kan regleras via ett reglemente 

eller avtal för samverkan utan värderas av de samverkande parterna i varje enskilt 

fall.  

 

Under pågående pandemi har Karlstads kommuns fullmäktige fattat beslut att 

samtliga nämnder kan genomföra sina möten på distans. Att möjliggöra deltagande 

på distans även efter pandemin för den gemensamma drifts-och servicenämnden 

känns angeläget. Därför har det skrivits in i reglementet att ledamot eller ersättare 

kan vid särskilda skäl delta på nämndens sammanträde på distans.  

 

Av 6 kap. 24 § kommunallagen (KL) följer att nämndens ledamöter får delta i 

sammanträden på distans. Deltagande ska då ske på det sätt som stagas i 5 kap. 16 

§ KL, nämligen att deltagandet ska ske genom bild- och ljudöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 

lika villkor. Kommunledningskontoret bedömer att tekniken som använts för 

deltagande på möten under distans med anledning av Covid-19-pandemin är 

tillförlitlig och möter de krav som lagen uppställer.  

 

Vad gäller ”särskilda skäl” ska följande nämnas. När möjligheten att närvara på 

distans infördes togs ett cirkulär fram av Sveriges Kommuner och Regioner i vilket 

de förslog att skrivelsen om ”särskilda skäl” skulle finnas med. Detta är en 

markering till utvisande av att distansnärvaro är ett komplement till sammanträden 

med fysisk närvaro. Föra att ”särskilda skäl” ska anses föreligga fordras emellertid 

inte att något plötsligt inträffat. Det kan handla om att en ledamot på grund av 

långa avstånd, funktionsnedsättning eller problem med barntillsyn har svårigheter 

att inställa sig till mötet. Sådana skäl ska enligt kommunledningskontoret medför 

att ledamot som så önskar ska få delta på distans.    

 

Ledamot som önskar delta på distans bör anmäla detta till ordföranden senast tre  

dagar före sammanträdet. Detta anser dock kommunledningskontoret inte behöver 

komma till uttryck i reglementet utan att nämnden själv tar fram riktlinjer. 

 

Nämndens finansiering 

För att nämnden ska kunna ha en fungerande administration, genomföra 

samordning av avtal och ikläda sig ett processledande ansvar, i de fall behov finns, 

betalar varje part en medlemsavgift till nämnden. Vid nämndens bildande var 

medlemsavgiften 55 000 kr/år och part. Årsbeloppet för respektive part räknas 

årligen upp via arbetskostnadsindex. 2021 uppgår medlemsavgiften för respektive 

part till 66 500 kr. Det innebär att medlemsavgiften för att driva nämndens 

verksamhet uppgår till 1 131 300 kr år 2021. Medlemsavgiften ska täcka 

personalkostnader för en koordinator av nämnden, ekonomikompetens och 

nämndadministration samt dataskyddsombud. Nämnden har kunnat genomföra sin 
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verksamhet utifrån givna budgetramar men i syfte att säkra att nämnden kan ta in 

externt konsultationsstöd vid behov eller tillföra ytterligare personella resurser för 

att öka framdriften i samverkansfråga finns inte utrymme utan då krävs det att 

beslut sker hos respektive part för att tillföra nämnden medel för ett sådant 

uppdrag. Kommunledningskontoret ser att det finns skäl att göra nämnden mer 

snabbfotad och ser därför ett behov av att öka parternas medlemsavgift till 

nämnden. Föreslaget är att vid ingången av 2022 att respektive parts medlemsavgift 

höjs med 10 000 kr och att i samband med att ny budget antas för nämnden för 

2022 så är medlemsavgiften 76 500 kr per part samt den årligen indexuppräkningen 

som anges i avtal för samverkan. Höjningen av grundbeloppet för medlemsavgiften 

om 10 000 kr är bestående tills parternas enas om något annat.  

 

Denna höjning, av den årliga medlemsavgiften, avser att säkra en bra funktionalitet 

av nämndens arbete. Medlemsavgiften täcker inte utredningskostnader hos en 

enskild part som vill utreda en fråga innan den lämnas till nämnden. Sådana 

utredningskostnader får de deltagande parterna stå själva för. Som tidigare 

kommer, att om det med anledning av ett specifikt uppdrag därutöver uppstår 

arbete eller kostnader för nämnden ska motsvarande resurser tillföras nämnden från 

de parter som samverkar i uppdraget.   

 

Till denna tjänsteskrivelse bifogas kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Inrättande av gemensam drifts-och servicenämnd daterad den 5 oktober 2009. 

Tjänsteskrivelsen ger en bra bakgrund och förståelse för nämndens tillkomst samt 

uppgifter.  

 

Under processen gång, vad gäller, för framtagande av reviderat reglemente, avtal 

för samverkan samt förändrad medlemsavgift har dialog förts med 

kommundirektörs-och regiondirektörsnätverket.  

 

 

 

Ulf Nyqvist Ann Otto Nemes 

kommundirektör utvecklingsdirektör 

 

 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga parter i den gemensamma drifts-och servicenämnden 
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Kommunfullmäktige 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 68 Dnr KS/2021:118 

Uppföljning av avfallsplan 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 
avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017- 
2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 
Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har 
påbörjats. 
Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 
återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 
återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 
Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 
Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 
Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 
framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 83, 2021-05-24. 
Teknik- och fritidsförvaltningens protokoll och tjänsteyttrande § 41, 2021-04-20. 
Måluppföljning avfallsplan Säffle. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde och att en muntlig 
återrapportering från teknik- och fritidsnämnden ges vid nästa möte med 
kommunfullmäktige. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Dag Rognes yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår vid dagens sammanträde och att en 
muntlig återrapportering från teknik- och fritidsnämnden ges vid nästa möte med 
kommunfullmäktige. 
 
 
__________________ 
2021-06-24 Utdrag till 
Teknik- och fritidsnämnden 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 83 Dnr KS/2021:118 

Uppföljning av avfallsplan 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 
avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017- 
2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 
Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har 
påbörjats. 
Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 
återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 
återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 
Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 
Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 
Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 
framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028.  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens protokoll och tjänsteyttrande § 41, 2021-04-20. 
Måluppföljning avfallsplan Säffle 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Yrkar att kommunstyrelsen överlämnar uppföljningen till 
kommunfullmäktige för information. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige för 
information. 
 
 
__________________ 
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Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-20 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2021-000045  

Uppföljning avfallsplan Säffle 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017-

2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 

Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har 

påbörjats.  

Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 

återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 

återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 

Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 

Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 

Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 

framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-08 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, § 15 

Måluppföljning avfallsplan Säffle 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

 



 

 
 
 

 

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

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-08 
  

TFNSÅ 2021/45 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Uppföljning av mål i avfallsplan för Säffle kommun 

Sammanfattning 

Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017-

2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 

 

Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har påbörjats.  

 

Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 

återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 

återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 

 

Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 

Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 

Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 

framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen. 

 

Bakgrund 

Avfallsplanen grundar sig på EU’s avfallshierarki den så kallade 

avfallstrappan. Avfallstrappan är numera även inlagd i den svenska 

miljölagstiftningen och miljöbalken. Målstrukturen i avfallsplanen är upplagd 

utifrån avfallstrappans fem steg och en handlingsplan med åtgärder är kopplad  

till respektive mål. 
 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Bilaga 1 – Uppföljning av mål i avfallsplan för Säffle kommun 
 



Säffle kommun 
Datum 

2021-02-08 
  

TFNSÅ 2021/xx 
Sida 

2(2) 

 

 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen anser att avfallsplanen ska vara ett levande styrdokument som 

är aktuell utifrån gällande lagstiftning inom avfallsområdet samt speglar och 

tar hänsyn till de förutsättningar som finns i kommunen. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet. Huvuddelen av 

arbetet samt åtgärderna har utförts av kommunens renhållningsenhet och med 

de medel som inryms i kommunens renhållningstaxa. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 

Handläggare Avfall och renhållning 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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Uppföljning av mål i Säffle kommuns avfallsplan år 2017-2020 

 

Bakgrund 
Avfallsplanen för Säffle kommun antogs av kommunfullmäktige i mars år 2017. I planen anges 

att det år 2020 ska göras en sammanställning och måluppföljning av planperiodens första tre år. 

 

Målstruktur och uppföljning 
Avfallsplanens målstruktur är uppbyggd utifrån EU´s avfallshierarki, den så kallade 

avfallstrappan. Avfallstrappan utgörs av fem steg och ju högre i avfallstrappan som kommunens 

avfallshantering hamnar desto mer miljömässigt hållbar är den. Bild 1 illustrerar de olika stegen 

i avfallstrappan. 

 

 
Bild 1. Avfallstrappan 

 
Utförda aktiviteter samt en analys av uppnått resultat har sammanställts för respektive 

övergripande mål i avfallsplanen. 
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Avfallsminimering 
För att minimera mängden avfall som uppkommer behöver kommunen arbeta förebyggande 

med t.ex. information till kommunens invånare och verksamheter om avfallets påverkan på 

miljön samt hur man kan minimera det avfall som man själv ger upphov till.   

 

Säffle kommuns övergripande mål är att arbeta för att minska mängden avfall, se målstruktur 

och aktiviteter i tabell 1.  

 
Tabell 1. 

AVFALLSMINIMERING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Kommunerna ska arbeta för att minska mängden avfall 

Detaljerade mål År 2022 ska mängden 
kärl- och säckavfall per 
invånare ha minskat med 
25%, jämfört med 2015 
års nivå.  

 

År 2022 ska 
nedskräpningen 
utomhus på allmänna 
platser ha minskat med 
30%, jämfört med 2017 
års nivå. 

Kunskapen hos 
kommunernas 
invånare ska öka om 
hur de kan minska 
avfallets farlighet samt 
mängd. 

Aktiviteter A. Matsvinnsprojekt. 
 
B. Minst en plockanalys 

av restavfall ska 
utföras under 
avfallsplanens 
period. 

 
C. Information till 

kommunernas 
invånare. 

A. Delta i projekt för 
attitydförändring 
t.ex. skräpplockar-
dagarna. 
 

B. Mätning av 
nedskräpning på 
allmän plats. 

 

C. Ökat samarbete 
med tillsyns-
myndigheter. 

A. Information skickas 
ut till 
kommunernas 
invånare. 
 

B. Information om 
avfallshantering 
ska finnas på minst 
ytterligare ett språk 
på hemsidorna. 

 
Utförda aktiviteter 

Samtliga de aktiviteter som anges i handlingsplanen har utförts under planperiodens första tre 

år. Matsvinnsprojekt i skolan har utförts av kommunens kostenhet vid fyra tillfällen och 

resultatet har delgivits rektorer och gäster i matsalen. 
 
 

Resultat och analys avfallsminimering 

Att minska den mängd avfall som genereras av samhällets invånare är svårt då 

avfallsproduktionen även påverkas av faktorer som kommunen inte har full rådighet över. Ett 

exempel är kopplingen mellan avfallsproduktion och konjunkturläge dvs. hög eller låg 

konjunktur. Vid hög konjunktur ökar konsumtionen av varor och således ökar även mängden 

avfall som produceras 

 

Mängden insamlat kärl- och säckavfall per invånare har under perioden 2015-2020 varit i stort 

sett oförändrad. För att uppnå målet med en minskning om 25% så behöver avfallsmängden 

minska med 61 kg/invånare och år från 2015-års nivå. 

 

Diagram 1 visar mängden insamlat kärl- och säckavfall per invånare under perioden 2015-2020. 
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Diagram 1.  
 

Den plockanalys som utfördes år 2019 visar att det finns en potential att minska mängden avfall 

då t.ex. andelen återvinningsbart material, förpackningar och tidningar, fortfarande utgör drygt 

en tredjedel av materialet som slängs i det gröna kärlet. Matavfall som kan återvinnas till biogas 

och biogödsel till lantbruket utgör även de en ansenlig andel av kärl- och säckavfallet, cirka 

45%. 

 
 

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Att nå ända fram när det gäller de detaljerade målen år 2022 bedöms som svårt. Att öka 

tillgängligheten till återvinningsstationer där invånarna kan lämna sina förpackningar och 

tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall sorteras ut är dock två åtgärder 

som kan öka medvetenheten hos kommunens invånare när det gäller att minimera mängden 

avfall. 

 
 
Återanvändning 
Att återanvända saker som t.ex. kläder, leksaker, möbler etc. bidrar indirekt till att minska 

mängden avfall. Erfarenheter från kommunens återvinningscentral på Östby Miljöstation visar 

att mycket av det som idag slängs som avfall skulle kunna få ett andra liv genom att 

återanvändas.  

 

För att öka återanvändningen kan kommunen arbeta både direkt genom att skapa möjligheter 

för invånarna att lämna till återanvändning/återbruk på kommunens anläggningar och indirekt 

genom att samarbeta med de privata och ideella aktörer som idag redan finns.    

 

Säffle kommuns övergripande mål är att arbeta för ökad återanvändning, se målstruktur i tabell 

2. 
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Tabell 2. 

ÅTERANVÄNDNING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Kommunerna ska arbeta för ökad återanvändning 

Detaljerade mål Öka mängden material som 
lämnas in för återanvändning. 

Internt återanvändningssystem för 
kommunal verksamhet ska utvecklas. 

Aktiviteter A. Möjlighet att lämna material för 
återanvändning på Östby 
återvinningscentral. 

 
B. Dialog med lokala aktörer. 

 

A. Utred och utvärdera 
användarvänligt system för 
återanvändning. 

 
Utförda aktiviteter 

Idag finns möjlighet att lämna textil, skor och idrottsutrustning för återanvändning på 

återvinningscentralen. Detta sker i samarbete med en extern aktör respektive en intern aktör i 

kommunen. 

 

På kommunens nya intranät finns en funktion där kommunanställda kan lägga ut t.ex. 

begagnade kontorsmöbler alternativt efterlysa saker som behövs i verksamheten. 

 
 

Resultat och analys återanvändning 

Ingen fullständig statistik kan föras av kommunen över hur stora volymer saker som 

återanvänds istället för slängs som avfall då insamling sker av flera olika aktörer i samhället. 

Egen statistik visar att det lämnats in 19 ton textil på återvinningscentralen för återbruk sedan 

starten i maj 2019. Trenden i samhället har även de senaste åren varit ett ökat intresse att lämna 

till återbruk och även köpa begagnat.  
 
 

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Ytterligare material går att sortera ut för återbruk på återvinningscentralen och efterfrågas även 

av verksamhetens kunder. Utred förutsättningarna för ett ökat återbruk på återvinningscentralen 

samt vilka material som kan vara aktuella för denna insamling. 

 
 
Återvinning 
Att återvinna material för att skapa nya produkter minskar mängden avfall, sparar energi i 

förhållande till nyproduktion och minskar även uttaget av de, i vissa fall, ändliga resurser som 

finns på vår planet.  

 

För att öka återvinningen kan kommunen t.ex. arbeta med att informera invånarna om vikten 

av att sortera ut återvinningsbara material och lämna dessa till återvinning på 

återvinningsstation eller på återvinningscentral.  

 

Säffle kommuns övergripande mål är att materialet i avfallet ska ses som en resurs, se 

målstruktur i tabell 3. 
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Tabell 3. 

ÅTERVINNING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Materialet i avfallet ska ses som en resurs 

Detaljerade mål Utred möjlig-
heter för 
återvinning av 
matavfall. 

År 2021 ska 
mängden 
tidningar och 
förpackningar i 
restavfallet ha 
minskat med 10 
%, jämfört med 
2014 års nivå.  

År 2022 ska 
näringen i 
avloppsslam 
vara åter i 
kretslopp. 

Öka tillgänglig-
heten till ÅVC. 

Aktiviteter Utredning av hur 
matavfall kan 
återvinnas på ett 
miljö-mässigt 
hållbart sätt. 

A. Årliga samråd 
med FTI AB 
för en ökad till-
gänglighet och 
nyttjande-
grad. 

 
B. Utred 

möjlighet till 
utökad FNI. 

Utredning av 
hur avlopps-
slam kan 
återvinnas på 
ett miljö-
mässigt hållbart 
sätt. 

A. Öppettider på 
ÅVC 
anpassas för 
ökad 
tillgänglighet 
 

B. Undersöka 
möjligheter till 
fler 
insamlings-
platser. 

 
Utförda aktiviteter 

Kommunen kommer att år 2021 påbörja en omställning av insamlingssystemet för kärl- och 

säckavfall från hushåll till ett system där matavfall samlas in separat från övrigt avfall, 

restavfall.  

 

Aktiviteten att utreda en utökad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i 

kommunal regi är inte längre aktuell då regeringen beslutat om att det är producenterna som 

ska samla in och återvinna förpackningar. 

 

En ny återvinningsstation har etablerats på Sund som ersättning för den station som togs bort 

vid Tegnérskolan. En återvinningsstation har även etablerats vid Guttane köpcentrum. 

 

Översyn av öppettider för återvinningscentralen på Östby Miljöstation har förberetts genom att 

en besöksmätning gjordes sommaren 2019. 
 
 

Resultat och analys återvinning 
Plockanalyser visar att andelen förpackningar och tidningar som slängs i hushållens kärl- och 

säckavfall har inte minskat mellan åren 2014 och 2019. Detta resultat kan visa på att 

kommunens innevånare inte har blivit bättre på att sortera ut återvinningsbart material och 

lämna detta för återvinning. 

 

Insamlingsstatistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) och från 

kommunens egen fastighetsnära insamling av tidningar visar att mängden insamlad plast och 

glas har ökat samt att mängden tidningar har minskat. Dessa förändringar beror delvis på ett 

skifte i vilka förpackningsmaterial som används på marknaden samt att konsumtionen av 

papperstidningar har minskat till förmån för digital kommunikation. 
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Diagram 2 visar insamlad mängd per invånare av förpackningar och tidningar för åren 2014-

2019. 

 

 
Diagram 2. Insamlad mängd förpackningar och tidningar i Säffle kommun. 

 

Renhållningsenhetens kundundersökning år 2018 visar att invånarna anser att 

återvinningsstationerna ofta är nedskräpade och att behållarna är fulla. 

 
 

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Att öka tillgängligheten till återvinningsstationer, fler återvinningsstationer, där invånarna kan 

lämna sina förpackningar och tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall 

sorteras ut är två åtgärder som kan leda till en ökad medvetenhet och utsortering av 

återvinningsbart material hos kommunens invånare och hushåll. 

 

 

Energiutvinning 
Att utvinna energin ur det avfall som inte går att återanvända eller att återvinna som material är 

den behandlingsmetod som då kvarstår. Avfall förbränns i särskilda pannor med anpassade 

reningsprocesser för rökgaserna i syfte att inte sprida farliga ämnen ut i miljön. Den energi som 

utvinns ur avfallet kan användas för elproduktion och/eller uppvärmning av lokaler. 

 

Säffle kommuns övergripande mål är att arbeta för att energin i rätt avfall ska tas tillvara, se 

målstruktur i tabell 4. 
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Tabell 4. 

ENERGIUTVINNING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Energin i rätt avfall ska tas tillvara 

Detaljerade mål Endast rätt fraktioner ska 
skickas till förbränning.  

Mängden farligt avfall i 
restavfallet ska ha minskat år 
2021, jämfört med 2014 års 
nivå. 

Aktiviteter Medverka vid olika evenemang 
i kommunerna för att sprida 
information om källsortering. 

A. Information skickas ut till 
kommunernas invånare. 
 

B. Information om avfalls-
hantering ska finnas på 
minst ytterligare ett språk 
på hemsidorna. 

 
C. Utöka antalet insamlings-

platser för farligt avfall och 
mindre elektronik. 

 
Utförda aktiviteter 

Renhållningsguiden skickas årligen ut till renhållningskunder i kommunen. I denna guide finns 

bland annat sorteringsinformation, öppettider år återvinningscentralen och datum för de mobila 

insamlingskampanjerna för farligt avfall som anordnas årligen. 

 

År 2017 påbörjades insamling av ljuskällor, glödlampor och lågenergilampor, lokalt hos två 

livsmedelsbutiker i Säffle tätort.  

 

Plockanalysen år 2019 visar att andelen farligt avfall i hushållens kärl- och säckavfall är fortsatt 

låg. 
 

 
Resultat och analys energiutvinning 

Andelen farligt avfall i hushållens kärl- och säckavfall är fortsatt låg och plockanalysen 2019 

visar att andelen ljuskällor i särskilt låg i jämförelse med jämförbara kommuner i Sverige.  

 

Utfallet av den lokala insamlingen av ljuskällor är god vilket plockanalysen indikerar. Det finns 

även gott om ljuskällor i behållarna vid varje hämtningstillfälle vilket visar på att 

insamlingssystemet används av kommunens invånare. 

 

Plockanalysen 2019 visar dock fortsatt att det är en stor andel återvinningsbart material som 

läggs i kärlen av hushållen. Ett avfall som då skickas till förbränning istället för till återvinning. 
 

 
Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Att öka tillgängligheten till återvinningsstationer, fler återvinningsstationer, där invånarna kan 

lämna sina förpackningar och tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall 

sorteras ut är två åtgärder som kan leda till en ökad medvetenhet och utsortering av 

återvinningsbart material hos kommunens invånare och hushåll. 

 
Utred förutsättningarna för en utökning den lokala insamlingen av farligt avfall, fler 

materialslag och fler platser i kommunen. 
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Deponering 
Att deponera organiskt eller brännbart avfall är, sedan år 2003, inte en tillåten 

behandlingsmetod för avfall. Deponering används idag endast i de fall då avfallet har sådana 

egenskaper att det inte kan behandlas med någon annan metod i avfallstrappan.  

 

Säffle kommuns övergripande mål är att miljöpåverkan från deponier i kommunen ska minska, 

se målstruktur i tabell 5. 

 
Tabell 5. 

DEPONERING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Miljöpåverkan från deponier ska minska 

Detaljerade mål År 2022 ska mängden avfall 
till deponi ha minskat med 
50%, jämfört med 2014 års 
nivå. 

Öka kunskapen om nedlagda 
deponier i kommunerna. 
 

Aktiviteter Utreda möjligheten till 
återanvändning/återvinning 
av den icke brännbara 
fraktionen inlämnad på 
återvinningscentral. 

En översyn och uppdatering av 
tidigare kartläggningar och 
kunskapsunderlag. 

 
Utförda aktiviteter 

En kartläggning och översiktlig bedömning över befintliga mindre deponier i Säffle kommun 

har utförts. 

 
 

Resultat och analys deponering 

Statistik över avfallsmängder visar att mängden avfall till deponi har minskat med 5% mellan 

åren 2014 och 2020. 

 
 

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Utför plockanalys av deponifraktionen och utred sedan möjligheter till en ökad utsortering av 

material för återvinning eller återanvändning. 

 

 

 
Sammanfattning 
Resultatet av det arbete och de aktiviteter som utförts de första tre åren av planperioden är 

blandat.  

 

Prognosen är att arbetet med att minimera mängden avfall som uppkommer inte kommer att 

nå i mål år 2022. Det är detta steg i avfallstrappan som är svårast att påverka och kommunen 

ha idag inte några effektiva och tydliga verktyg för att kunna utöva denna påverkan. En 

minskning av mängden kärl- och säckavfall med 25% är även redan från början ett tufft satt 

mål. 

 

Arbetet med att öka återanvändningen har varit positivt och tagits emot väl av kommunens 

invånare. Mängden textil och fritidsutrustning som har lämnats till återbruk på Östby 

Miljöstation har varit större än väntat och denna typ av verksamhet kan utvecklas ytterligare. 
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Det är fortsatt lika stor andel återvinningsbart material som slängs i den vanliga soppåsen hos 

hushållen. Detta gör att det kommer att vara svårt att nå målet om att minska mängden 

återvinningsbart material i soppåsen med 10%. Ett viktigt beslut att påbörja insamling av 

matavfall har dock tagits av kommunen och detta kommer troligen medföra att även 

återvinningen av förpackningar och returpapper ökar, ett resultat som många andra kommer 

har sett när de ställt om till utsortering av matavfall. Resultatet kommer dock först att ses efter 

planperiodens slut d v s efter år 2022. 

 

Prognosen är att arbetet med att endast skicka rätt avfall till förbränning inte kommer att nå 

målen år 2022. Det är fortsatt lika stor andel återvinningsbart material som slängs i den 

vanliga soppåsen hos hushållen. Tillgången till och tillgängligheten av återvinningsstationer 

är en nyckel faktor i arbetet med att möjliggöra för en ökad återvinning och minskad 

förbränning av återvinningsbart material. Ett ökat fokus på återvinningsstationernas funktion i 

samhället behövs för att åstadkomma ett förändrat beteende hos hushållen när det gäller att 

sortera sitt avfall. 

 

Prognosen är att arbetet med att minska mängden avfall som skickas till deponi inte kommer 

att nås år 2022. En kartläggning behöver göras över detta avfallsflöde för att sedan avgöra hur 

mängden som skickas till deponi kan minskas och återvinningen öka. 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 125 Dnr KS/2020:240 

Svar på medborgarförslag om nej till vindkraft 
Ärendebeskrivning 
Marianne och Dag Mattson har i ett medborgarförslag daterat 2020-11-19 föreslagit 
att kommunen ska besluta om ett generellt ställningstagande att säga nej till all 
framtida utbyggnad av vindkraft i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår 
att medborgarförslaget avslås. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 109, 2021-09-06. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-07-15. 
Medborgarförslag om nej till vindkraft i Säffle kommun, 2020-11-19. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C), Peter Erhardsson (C), Ola Johansson (M), Hèléne Agdén (SiV) och 
Ann Mlakar (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
Stefan Byqvist (SD) och Jimmy Jonasson (SD) yrkar att medborgarförslaget ska 
bifallas. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar enligt 
arbetsutskottets förslag röstar Ja, den som röstar enligt Stefan Byqvist och Jimmy 
Jonassons förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster och 2 Nej-
röster. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att 
kommunen ska uttala ett generellt nej till vindkraft. 
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KS/2020:240 

 
Kommunledningskontoret 
Lars Johansson, 053368129 
lars.m.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag gällande nej till vindkraft i Säffle 
kommun 
Sammanfattning 
Marianne och Dag Mattson har i ett medborgarförslag daterat 2020-11-19 
föreslagit att kommunen ska besluta om ett generellt ställningstagande att 
säga nej till all framtida utbyggnad av vindkraft i kommunen. Kommunled-
ningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 

Bakgrund 
Marianne och Dag Mattson har i ett medborgarförslag daterat 2020-11-19 
föreslagit att kommunen ska besluta om ett generellt ställningstagande att 
säga nej till all framtida utbyggnad av vindkraft i kommunen. Förslagsstäl-
larna argumenterar att vindkraftverken idag med 250 meter är betydligt 
högre än de 150 meter som vanligt när Säffles vindkraftplan beslutades. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag: Nej till vindkraft i Säffle kommun, Marianne och Dag 
Mattson 2020-11-19 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunfullmäktige i Säffle beslutade 2009-09-28 § 129 Dnr Ks 2006-407 
om Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft – antagande-
handling. Det tematiska tillägget för vindkraft följer bestämmelserna för hur 
kommuner, efter utredning, kan peka ut områden lämpliga för etablering av 
vindkraft. Utpekandet är dock på intet sätt en garanti för att någon utbyggnad 
kommer att bli av. Markägare och projektörer äger frågan om att initiera 
eventuella projekt för miljötillstånd och byggande. Enligt nuvarande modell 
ska en kommun tillstyrka varje enskild ansökan om miljötillstånd för etable-
ring av vindkraft. Kommunens tillstyrkan krävs för att ansökan om miljötill-
stånd ska godkännas av mark- och miljödomstolen. 
Av Regeringens hemsida framgår att det övergripande målet för energipoliti-
ken är att den svenska energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare 
som energisamarbetet i EU. Politiken syftar till att förena försörjningstrygg-
het, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Energipolitiken ska således 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kost-
nadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, 



Säffle kommun 
Datum 
2021-09-24 

 
 

Sida 
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miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart 
samhälle. 
Riksdagen har beslutat om nedanstående mål som en följd av energiöverens-
kommelsen: 
– Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte 
ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning 
av kärnkraft med politiska beslut. 
– Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till brutto-
nationalprodukten (BNP). 
Regeringen konstaterar att vindkraftens utbyggnad är en central del av denna 
utveckling och för möjligheterna att nå målet. Därför är det enligt Rege-
ringen av stor vikt att miljöprövningen präglas av effektivitet och förutsäg-
barhet.  
Regeringen gav 2016 Energimyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att 
tillsammans följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen 
vid etablering av vindkraft hade utvecklats och föreslå åtgärder för att under-
lätta tillståndsprocessen om behov fanns. Utredningen som redovisades 2017 
pekade på att nuvarande process för kommunal tillstyrkan inte var tillräckligt 
rättssäker och att handläggningstiderna påverkades negativt. Framförallt 
gällde det olikheterna i kommunernas handläggning av tillstyrkan eller inte 
tillstyrkan av vindkraftsprojekten. 
I oktober 2020 tillsatte Regeringen en utredning kallad ”En utökad förutsäg-
barhet vid miljöprövning av vindkraft”. Utredningen redovisades 20 juni i år. 
Utredningens direktiv gällde att se om det gick att hitta ett sätt att få en mer 
rättssäker process för miljötillstånd för vindkraft där den kommunala tillstyr-
kan tas bort, men där det kommunala inflytandet tillgodoses på annat sätt. 
Utredningens förslag landar bland annat i att den kommunala tillstyrkan ska 
knytas fastare mot den kommunala översiktsplanen och att beslutet ska tas 
tidigare i processen. Av naturliga skäl har inte någon kommentar eller re-
spons på utredningen hunnit ske nu under sommaren. 
Kommunledningskontoret konstaterar att resonemangen på nationell nivå 
visar att vindkraften har en viktig roll att spela när det gäller Sveriges möj-
ligheter att nå såväl de europeiska som nationella miljömålen. Kommunled-
ningskontoret ser inte att det är förenligt med lagstiftningens intentioner att 
fullmäktige tar ett generellt beslut kring tillstyrkan eller avstyrkan av fram-
tida ansökningar kring vindkraft. Varje ansökan behöver prövas utifrån sina 
specifika förutsättningar och utifrån det handlingsutrymme som lagar och 
förarbeten medger. 
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Medborgarförslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser för den kom-
munala organisationen. 
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Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle leder hållbar utveckling - Vi kan, vi vill, vi 
vågar” bryts ned i sju övergripande mål. Mål nummer 5 lyder: Säffle kom-
mun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling. I uttolkningen av 
målet står bland annat ”… I alla frågor och inför alla politiska beslut ska 
Säffle kommun ta ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn.” 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Utbyggnad av vindkraft är högt prioriterad av riksdag och regering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att kommunen ska uttala 
ett generellt nej till vindkraft. 
 

Ingemar Rosén 
Säffle kommun 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Marianne och Dag Mattsson 
Kommunledningskontoret 
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§ 129 Dnr KS/2020:184 

Försäljning av byggnad och arrende på fastigheten Östra 
Takene 1:30, Solbadet 
Ärendebeskrivning 
På fastigheten Östra Takene 1:30, vid dagkolonin Solbadet, ligger en byggnad som 
Säffle kommun äger. 
Kommunledningskontoret har via mäklare förberett försäljning av byggnaden, då 
den inte längre fyller någon funktion för den kommunala verksamheten. 
Köpeskillingen blev, efter avslutad budgivning, bestämd till 360 000 kr. 
Försäljning av byggnaden bidrar positivt till Säffle kommuns målsättning om 
långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna 
försäljningen. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 106, 2021-09-06. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-10. 
Påskrivet köpekontrakt Östra Takene 1:30. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av 
byggnaden på dagkolonin Solbadet. 
 
 
__________________ 
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Carl-Henrik Johansson, 0533-681703 
carl-henrik.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Förslag att besluta om försäljning av byggnad och 
arrende på fastigheten Östra Takene 1:30, Solbadet 
Sammanfattning 
På fastigheten Östra Takene 1:30, vid dagkolonin Solbadet, ligger en 
byggnad som Säffle kommun äger. 
Kommunledningskontoret har via mäklare förberett försäljning av 
byggnaden, då den inte längre fyller någon funktion för den kommunala 
verksamheten. 
Köpeskillingen blev, efter avslutad budgivning, bestämd till 360 000 kr. 
Försäljning av byggnaden bidrar positivt till Säffle kommuns målsättning om 
långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna 
försäljningen. 

Bakgrund 
På fastigheten Östra Takene 1:30, vid dagkolonin Solbadet, ligger en 
byggnad som Säffle kommun äger. 
Byggnaden har under en längre tid varit outhyrd, och bedöms som överflödig 
i Säffle kommuns lokalbestånd. 
Kommunledningskontoret har på grund av ovanstående, via mäklare, 
förberett försäljning av byggnaden. 
Köpeskillingen blev, efter avslutad budgivning, bestämd till 360 000 kr. 
Vinnande budgivare har skrivit på köpekontraktet och kommer, givet att 
Säffle kommun genomför försäljningen, köpa byggnaden. 
För att genomföra försäljningen av byggnaden behöver kommunfullmäktige 
fatta beslut om att godkänna försäljningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Påskrivet köpekontrakt Östra Takene 1:30 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att byggnaden ska säljas, då den i dagsläget 
är outhyrd och inte finns något behov av kommunal verksamhet i den. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Köpeskillingen, 360 000 kronor exklusive mäklararvode, är en intäkt som 
kommer att räknas som reavinst för finansförvaltningen. 

Måluppfyllelse 
Försäljningen av byggnaden vid dagkolonin Solbadet bidrar positivt till 
arbetet med en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Då byggnaden är outhyrd anser kommunledningskontoret att försäljning av 
den inte bidrar på något sätt till rubriceringen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna försäljningen av byggnaden på dagkolonin Solbadet 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret, kanslienheten, fastighetsstrateg 
Fastighetsbyrån, Maria Larsson
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§ 135 Dnr KS/2021:185 

Förslag till sammanträdesplanering för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2022 
Ärendebeskrivning 
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över och 
göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är att 
planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och politiker samt 
vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess.  
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt 
kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för 2022. 
För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv ärendeprocess 
föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga sina sammanträden 
på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 112, 2021-09-06. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-30. 
Förslag till sammanträdesplanering för 2022. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sin 
sammanträdesplanering för år 2022 samt att nämnderna förlägger sina 
sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar eller torsdagar enligt nedanstående datum: 

- Vecka 3 (18-20 januari) 
- Vecka 7 (15-17 februari) 
- Vecka 11 (15-17 mars) 
- Vecka 16 (19-21 april) 
- Vecka 20 (17-19 maj) 
- Vecka 33 (16-18 augusti) 
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- Vecka 38 (20-22 september) 
- Vecka 42 (18-20 oktober) 
- Vecka 47 (22-24 november) 

I juni och december månad väljer nämnderna fritt. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att fastställa sin sammanträdesplanering för 
år 2022 enligt föreslagen planering. 
_________________ 
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Förslag till sammanträdesplanering för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2022 
Sammanfattning 
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över 
och göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är 
att planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och 
politiker samt vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess.  
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
samt kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering 
för 2022. För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv 
ärendeprocess föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga 
sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontorets kansli- och ekonomienhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplanering för 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att förra årets förslag var väl anpassat till 
budget- och bokslutsprocessen. Förslaget eftersträvar samma röda tråd som 
föregående år, med en tydlig tvåveckorsperiod mellan arbetsutskott och 
kommunstyrelse, samt mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Måndagar är fortsatt den officiella sammanträdesdagen förutom när röda 
helgdagar påverkar planeringen. Kommunledningskontoret anser att detta 
inte bör ändras. 
Likt innevarande år får nämnderna välja sina dagar fritt i juni och december 
månad. 

Konsekvenser 
De kommunala verksamheterna ska bedrivas rättsäkert, effektivt och med 
god kvalitet. Att ha en tydlig och neutral sammanträdesplanering som i första 
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hand tar kommunens olika processer i beaktande är en åtgärd som främjar 
detta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för år 2022 enligt 
föreslagen planering. 

2. Nämnderna förlägger sina sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar 
eller torsdagar enligt nedanstående datum: 
- Vecka 3 (18-20 januari) 
- Vecka 7 (15-17 februari) 
- Vecka 11 (15-17 mars) 
- Vecka 16 (19-21 april) 
- Vecka 20 (17-19 maj) 
- Vecka 33 (16-18 augusti) 
- Vecka 38 (20-22 september) 
- Vecka 42 (18-20 oktober) 
- Vecka 47 (22-24 november) 

I juni och december månad väljer nämnderna fritt. 
 

 
Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 
  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder



Januari 2022 Februari 2022 Mars 2022 April 2022 Maj 2022 Juni 2022
L  1 Nyårsdagen T  1 T  1 F  1 S  1 Första maj O  1

S  2 O  2 O  2 L  2 M  2 Ordfber 18  T  2

M  3 1  T  3 T  3 S  3 T  3 F  3

T  4 F  4 F  4 M  4 Gruppmöte Ks 14  O  4 L  4 Pingstafton

O  5 Trettondedagsafton L  5 L  5 T  5 T  5 S  5 Pingstdagen

T  6 Trettondedag jul S  6 S  6 O  6 F  6 M  6 Sveriges nationaldag 23 
F  7 M  7 Ksau 6  M  7 Au/Kf 10  T  7 Maj gruppmöte L  7 T  7

L  8 T  8 T  8 F  8 S  8 O  8

S  9 O  9 O  9 L  9 M  9 Ksau 19  T  9 Ks budget

M 10 Gruppmöte Ks 2  T 10 T 10 S 10 T 10 F 10

T 11 F 11 F 11 M 11 Ks årsredovisning 15  O 11 L 11

O 12 L 12 L 12 T 12 T 12 S 12

T 13 Maj grmöte S 13 S 13 O 13 F 13 M 13 24 
F 14 M 14 Gruppmöte Ks 7  M 14 Gruppmöte Ks 11  T 14 L 14 T 14

L 15 T 15 Nä T 15 Nä F 15 Långfredagen S 15 O 15

S 16 O 16 Nä O 16 Nä L 16 Påskafton M 16 Gruppmöte Ks 20  T 16

M 17 Ks 3  T 17 Nä/Bokslutsdialog/Maj grmöte T 17 Nä/Maj gruppmöte S 17 Påskdagen T 17 Nä F 17

T 18 Nä F 18 F 18 M 18 Annandag påsk 16  O 18 Nä L 18

O 19 Nä L 19 L 19 T 19 Nä T 19 Nä/Maj gruppmöte S 19

T 20 Nä S 20 S 20 O 20 Nä F 20 M 20 Budget kf 25 
F 21 M 21 Ks/Au prelramar 8  M 21 Ordfber/Ks 12  T 21 Nä/Budgetdialog L 21 T 21

L 22 T 22 T 22 F 22 S 22 O 22 Ordfber

S 23 O 23 O 23 L 23 M 23 Ordfber/Ksau budget/Ks 21  T 23

M 24 4  T 24 T 24 S 24 T 24 F 24 Midsommarafton

T 25 F 25 F 25 M 25 Kf årsredovisning 17  O 25 L 25 Midsommardagen

O 26 L 26 L 26 T 26 T 26 Kristi himmelsfärdsdag S 26

T 27 S 27 S 27 O 27 F 27 M 27 26 
F 28 M 28 Ordfber/Ks prelramar 9  M 28 Ksau/årsredovisning 13  T 28 L 28 T 28

L 29 T 29 F 29 S 29 O 29

S 30 O 30 L 30 Valborgsmässoafton M 30 22  T 30

M 31 Ordf ber/Kf 5  T 31 T 31



Juli 2022 Augusti 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 December 2022
F  1 M  1 31  T  1 L  1 T  1 T  1

L  2 T  2 F  2 S  2 O  2 F  2

S  3 O  3 L  3 M  3 Ordfber/Kf (sista) 40  T  3 L  3

M  4 27  T  4 S  4 T  4 F  4 Alla helgons afton S  4

T  5 F  5 M  5 Ksau/Kf 36  O  5 L  5 Alla helgons dag M  5 Ordfber 49 
O  6 L  6 T  6 T  6 S  6 T  6

T  7 S  7 O  7 F  7 M  7 Ordfber/Kf delår 45  O  7

F  8 M  8 Ksau 32  T  8 L  8 T  8 T  8

L  9 T  9 F  9 S  9 O  9 F  9

S 10 O 10 L 10 M 10 Ksau delår 41  T 10 L 10

M 11 28  T 11 S 11 T 11 F 11 S 11

T 12 F 12 M 12 Gruppmöte Ks 37  O 12 L 12 M 12 Ksau/Kf 50 
O 13 L 13 T 13 T 13 S 13 T 13

T 14 S 14 O 14 F 14 M 14 Ksau 46  O 14

F 15 M 15 Gruppmöte Ks 33  T 15 Maj gruppmöte L 15 T 15 T 15

L 16 T 16 Nä F 16 S 16 O 16 F 16

S 17 O 17 Nä L 17 M 17 Kf nyvalda 42  T 17 L 17

M 18 29  T 18 Nä/Maj gruppmöte S 18 T 18 F 18 S 18

T 19 F 19 M 19 Ks 38  O 19 L 19 M 19 51 
O 20 L 20 T 20 Nä T 20 S 20 T 20

T 21 S 21 O 21 Nä F 21 M 21 Gruppmöte Ks 47  O 21

F 22 M 22 Ks 34  T 22 Nä L 22 T 22 Nä T 22

L 23 T 23 F 23 S 23 O 23 Nä F 23

S 24 O 24 L 24 M 24 Ks delår 43  T 24 Nä/Maj gruppmöte L 24 Julafton

M 25 30  T 25 S 25 T 25 F 25 S 25 Juldagen

T 26 F 26 M 26 39  O 26 L 26 M 26 Annandag jul 52 
O 27 L 27 T 27 T 27 S 27 T 27

T 28 S 28 O 28 F 28 M 28 Ks/Kf enbart val o budget 48  O 28

F 29 M 29 Ordfber 35  T 29 L 29 T 29 T 29

L 30 T 30 F 30 S 30 O 30 F 30

S 31 O 31 M 31 44  L 31 Nyårsafton



Ämne: Ang avsäjande 
Från: Jan Johansson <janjohansson0308@icloud.com>
Till: Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-09-23 22:24:27

Hej !
Härmed vill jag säja upp och lämna min plats som ledamot i 
kommunfullmäktige .
Säffle 23/9-21.
Mvh / Jan Johansson SD .

Skickat från min iPhone



Ämne: Ang uppsägning 
Från: Jan Johansson <janjohansson0308@icloud.com>
Till: Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-09-23 22:28:11

Hej !
Härmed vill jag säga upp och lämna min plats som ordinarie ledamot i Miljö 
och byggnadsnämnden .
Säffle 23/9-21.
Mvh / Jan Johansson SD

Skickat från min iPhone
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