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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 14:30-16:00, ajournering 15:05-15:15 

Beslutande Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén ersätter Olof Eriksson (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Magnus Nilsson (MP) 

Birgit Karlsson (MP) 

Christer Törnell (KD) ersätter Anne Sörqvist (C) 

Sven Callenberg (C) 

Barbro Gustafsson (M) 

Ulla Berne (M) ersätter Johan Paulsson (M) 

Thomas Olson (FP) 

Övriga deltagande Barbro Axelsson (S) 

Ekonomichef Patrik Eurenius  

Personalchef Per Ljungberg 

Kanslichef Ida Rådman  

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och miljöchef Susanne Nordström § 320 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 318-320 
Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd  

Kommunstyrelsen 

Organ  

 
  

Sammanträdesdatum 2014-12-17 

Datum för 

anslags uppsättande 2014-12-18 
Datum för 

anslags 

nedtagande2015-01-10 

 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 318 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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KS § 319 

KS § 291 KS 2014/316 

 

Kommunal borgen till Höghedens slalomklubb 

 

Skrivelse från Höghedens slalomklubb från 25 november 2014. 

        

Höghedens slalomklubb driver den kommunägda slalomanläggningen på Högheden. Klubben har 

ekonomiska bekymmer och utan ekonomiskt tillskott kan inte anläggningen öppnas denna säsong. 

Föreningen har hos sin bank ansökt om höjd checkkredit på 200 000 kronor. Banken kräver en 

borgenär och därför ansöker föreningen om kommunal borgen på motsvarande summa. Ärendet är 

brådskande. 

 

Ekonomichefen meddelar att föreningen äger en maskin av stort värde, så det är ännu oklart om 

kommunal borgen behövs.   

 

Ett beslut av kommunal borgen måste tas av kommunfullmäktige. 

  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande rätten att fatta beslut om kommunal 

borgen till Höghedens slalomklubb, maximalt uppgående till 200 000 kronor. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 2014-10-17 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redogör för ärendet.  

 

Mötet ajourneras 15:05-15:15. 

 

Yrkanden  

 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut från 3 december 2014 

KS § 291. 

 

Vidare yrkar Michael Karlsson (S) att Åmåls kommun förvärvar pistmaskin från Höghedens 

slalomklubb i syfte att frigöra kapital hos föreningen och att hyra ut pistmaskinen till föreningen. En 

förutsättning för förvärvet är att en oberoende värdering visar ett värde på minst 300 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson ges i uppdrag att genomföra förvärvet och teckna 

hyresavtal med Höghedens slalomklubb.  

 

Beslut om punkterna ovan fattas under förutsättning att hyresavtalet mellan Åmåls kommun och 

Höghedens slalomklubb gällande alpinläggningen sägs upp och omförhandlas.  

 

Thomas Olson (FP) yrkar att Kommunen övertar finansieringen av pistmaskinen. Därefter kan 

kommunen gå i borgen gentemot Dalslands sparbank under denna säsong med pistmaskinen som 

säkerhet. En förutsättning för övertagandet är att en oberoende värdering visar ett värde på minst 

300 000 kronor.  

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2014-12-17 4(5) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KS § 319 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika yrkanden, nämligen Michael Karlssons (S) två 

yrkanden och Thomas Olsons (FP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Michael Karlssons (S) 

första yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.  

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Michael Karlssons (S) andra yrkande och Thomas Olsons 

(FP) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut från 3 december 2014 KS § 291. 

 

2. Åmåls kommun förvärvar pistmaskin från Höghedens slalomklubb i syfte att frigöra kapital 

hos föreningen och att hyra ut pistmaskinen till föreningen. En förutsättning för förvärvet är 

att en oberoende värdering visar ett värde på minst 300 000 kronor.  

 

3. Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson ges i uppdrag att genomföra förvärvet och 

teckna hyresavtal med Höghedens slalomklubb.  

 

4. Beslut om punkterna 2 och 3 fattas under förutsättning att hyresavtalet mellan Åmåls 

kommun och Höghedens slalomklubb gällande alpinläggningen sägs upp och omförhandlas.  

 

Reservation  

 

Christer Törnell (KD), Sven Callenberg (C), Barbro Gustafsson (M) och Ulla Berne (M) reserverar 

sig mot punkt 2 ovan. 

 

Thomas Olson (FP) reserverar sig mot punkt 2 och deltar ej i beslutet av punkt 3 och 4 ovan. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Höghedens slalomklubb  
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KS § 320 

KSTU § 102 KS 2013/109 

 

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Åmåls kommun 

 

Förordnande om utvidgat strandskydd i Åmåls kommun – beslut från Länsstyrelsen från 1 december 

2014 behandlas. 

       

I juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Enligt regeringens proposition ska 

Länsstyrelsen se över områden med utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen har nu beslutat att Vänern 

omfattas av utvidgat strandskydd på 300 meter och tretton sjöar i kommunen omfattas av utvidgat 

strandskydd på 200 meter. 

 

Frågan har diskuterats i Dalslandskommunernas kommunalförbund och tillsammans med 

landshövdingen. 

  

Tillväxtutskottets beslut 

 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och miljöchef Susanne Nordström ges i uppdrag att sammanfatta 

ett förslag till överklagande av Länsstyrelsens beslut. Återrapport sker till kommunstyrelsens möte 17 

december 2014. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Åmåls kommun överklagar Länsstyrelsens beslut från 1 december 2014 avseende förordnande om 

utvidgat strandskydd i Åmåls kommun (dnr 511-9486-2012). Skrivelse från enhetschef Carl-Gustav 

Bergenholtz och miljöchef Susanne Nordström förtydligar överklagandet.  

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas förslag till överklagande, daterat 16 december 2014. 

 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och miljöchef Susanne Nordström redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till det föreslagna överklagandet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun överklagar Länsstyrelsens beslut med dnr 511-9486-2012 (1 december 2014) och 

yrkar att regeringen ändrar beslutet så att det överensstämmer med de önskemål om prioriteringar som 

kommunen tidigare yttrat sig om i remissen av Länsstyrelsens beslut. Skrivelse, signerad av 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson, förtydligar överklagandet. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

 


