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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 173–206 
 Björn Skog §§ 173-205      Ida Tornestrand § 180, § 206 
  
  
Ordförande  
 Michael Karlsson 
  
  
Justerare  
 Ewa Arvidsson §§ 173-204, § 206 Lotta Robertsson Harén § 205 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2019-09-11 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Björn Skog 

 

Plats och tid KF-salen kl. 09:05–14:05 
  
Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande, ej § 205 

Olof Eriksson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Peter Olsson (V), §§ 173-205 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M), §§ 173-205 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C), §§ 173-205, ej beslut § 180 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Sofia Karlsson (S), ersätter Peter Olsson (V) § 206 

Christer Törnell (KD), ersätter Anders Bäckström (C) i beslut § 180, § 206 

Susanne Carlsson (SD), ersätter Ulla Berne (M) § 206 

  
Ersättare Fredrik Bengtsson (S), §§ 173-199 

Jerry Saxin (S), §§ 173-205 

Barbro Axelsson (S) 

Hassan Dalo (S), §§ 173-205 
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Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef, kommunledningskontoret, §§ 173-205 

Anders Sandén, kommunchef 

Ida Rådman, förvaltningschef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 173-205 

Per Ljungberg, personalchef, kommunledningskontoret 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunledningskontoret 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare, kommunledningskontoret, beslut § 

180, § 206 

Eva Aronsson, Arbetsmiljöverket, § 206 

Pia Skoglund, Arbetsmiljöverket, § 206 
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KS § 173  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Som justeringsperson utses Ewa Arvidsson (S). 

__________  
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KS § 174 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ordförande uppmärksammar att ärende 33, "Skrivelse: Tösse 

bygdegårdsförening", har tillkommit samt att det tidigare angivna ärendet om 

köpeavtal rörande fastigheten Fölet 1 utgår. 

En kort informationspunkt från förvaltningschef Ida Rådman läggs till 

dagordningen som ärende 11. 

Dessutom läggs ett ärende till rörande fortsatt hantering av kommunens historiska 

brandutrustning som ärende 3. 

Ewa Arvidsson (S) anmäler jäv i ärende 33. 

Med dessa förändringar och noteringar godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/319 

KS § 175 Fortsatt hantering av kommunens 
historiska brandutrustning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Michael Karlsson (S), Michael Karlsson (M) 

samt Gerhard Jansson och Åmåls räddningschef att utgöra en arbetsgrupp för att 

hantera frågeställningen. Gruppen får i uppdrag att under oktober månad 2019 

träffas och samråda kring den historiska brandutrustningens framtid, för att 

därefter återrapportera till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns i kommunens ägo en samling av äldre utrustning avsedd för 

brandbekämpning. För närvarande är hanteringen av denna utrustning i praktiken 

något som faller på räddningschefens ansvar, men utan tilldelade resurser för 

hanteringen. Detta är inte en önskvärd situation ur räddningstjänstens perspektiv. 

Det är oklart vilka delar av utrustningen som är att betrakta som antikviteter och 

värda att bevara och vilka objekt som kan säljas eller kasseras. Det finns heller 

inga beslut på vad som ska ske med de objekt som kommunen väljer att fortsatt 

bevara och vårda. Materialet behöver gås igenom med hjälp av sakkunniga och 

framtiden för objekten avgöras. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Michael Karlsson (M) 

Gerhard Jansson 

Henric Helander 

__________  
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Dnr KS 2019/216 

KS § 176 Begäran om avsteg från beslutad 
finanspolicy för Stadsnät i Åmål AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Stadsnät i Åmål ABs begäran om att få 

göra avsteg från ”Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern” antagen av 

kommunfullmäktige 2016-04-27, när det gäller kapital- och räntebindningstider. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Stadsnät i Åmål AB har lämnat in en begäran till 

kommunfullmäktige/kommunstyrelsen om att få göra avsteg från ”Finanspolicy 

för Åmåls kommunkoncern” avseende kapital- och räntebildningstider. 

I sin begäran skriver styrelsen för Stadsnät i Åmål AB att utifrån verksamheten 

och det låga ränteläget, är det viktigt för bolaget att när bolagets lån förfaller över 

tid, att då ha möjligheten att kunna amortera i största möjliga omfattning när 

lånen binds om. Bolaget räknar då med att räntekostnaderna kommer att kunna 

hållas på en fortsatt relativt låg nivå trots eventuellt höjda räntor. 

Det finns ett antal finansiella risker förenade med finansverksamheten i en 

kommun eller kommunalt företag. De risker som kräver mest tid att mäta och 

kontrollera är refinansierings risk och ränterisk. 

Refinansieringsrisk 

Eftersom merparten av kommuner och kommunala företags investeringar har en 

lång ekonomisk livslängd och huvudsakligen utgörs av anläggningstillgångar bör 

också finansieringen ha en långfristig kapitalbindning för att minska 

refinansieringsrisken. Ett lämpligt sätt att minska refinansieringsrisken är att i 

låneportföljen ha en jämn förfallostruktur av kapitalbindning enligt nedanstående 

förslag. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid angiven, däremot att 

max 20 % av låneskulden får förfalla varje enskilt kalenderår. 

För att minska finansieringsrisken ska, enligt Åmåls kommunkoncerns 

finanspolicy, kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt 

nedanstående normportfölj: 

Ränterisk 

En finansiellt stark kommun eller kommunalt företag har som regel en bättre 

förmåga att hantera variationer i räntekostnaderna. Möjligheten att anpassa högre 

räntekostnader med högre intäkter innebär också en möjlighet att öka ränterisken. 

Det kan också - oavsett dessa faktorer - finnas en önskan om stabila 

planeringsförutsättningar och därmed också stabila räntekostnader och en låg 

ränterisk. Slutsatsen av detta är att varje kommun och kommunalt företag utifrån 

ett antal simuleringar av olika framtida ränteutvecklingar och vilken effekt det får 

på räntekostnaderna måste bedöma vilken variation av räntekostnaden som kan 

accepteras. 
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Ambitionen med en normportfölj är att lägga fast den risknivå, dvs den variation 

av räntekostnaden som kan accepteras. Genom att sätta tydliga riktlinjer och 

mandat för räntebindning skapas en portföljstruktur som bidrar till att hålla 

räntekostnaderna stabil på önskad nivå. En annan fördel med en normportfölj är 

att skapa en ökad riskspridning, vilket i sin tur minskar risken för att en alltför 

stor andel av skuldportföljen ränteomsätts vid få tillfällen.  

Antalet löptidssegment i normportföljerna är relativt få för att ge en bättre 

flexibilitet och utrymme att ha en viss anpassning till aktuell marknadssituation.  

För att begränsa ränterisken ska, enligt Åmåls kommunkoncerns finanspolicy, 

räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående 

normportfölj: 

Stadsnät i Åmål AB 

I sin begäran skriver styrelsen för Stadsnät i Åmål AB att utifrån verksamheten 

och det låga ränteläget, är det viktigt för bolaget att när bolagets lån förfaller över 

tid, att då ha möjligheten att kunna amortera i största möjliga omfattning när 

lånen binds om. Bolaget räknar då med att räntekostnaderna kommer att kunna 

hållas på en fortsatt relativt låg nivå trots eventuellt höjda räntor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 138 

- Tjänsteskrivelser från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 14 augusti 2019 

- Skrivelse från Stadsnät i Åmål AB den 5 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

Ekonomienheten 

  

__________  
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Dnr KS 2019/254 

KS § 177 Remiss: Verksamhetsplan och budget 
2020 Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ställer sig bakom Fyrbodals 

kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 ett 

nytt format jämfört med tidigare år. Även 2020 har förbundet arbetat med att 

förtydliga övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp 

och återrapporteras till kommunerna. Syftet är att förbundet vill förtydliga sin roll 

kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor de arbetar med.  

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. 

Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. 

Verksamhetsplanens struktur och mätetal har processats i både politiska nätverk 

och tjänstemannanätverk. 

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på 

verksamhetsplan och budget 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 139 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef Anders Sandén den 14 augusti 2019 

- Missiv den 14 juni 2019 

- Förslag till verksamhetsplan och budget 2020 Fyrbodals kommunalförbund 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund senast 30 september 2019, till kansli@fyrbodal.se  

__________  
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Dnr KS 2019/255 

KS § 178 Remiss: Budgetförslag tillväxtmedel 
2020 Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till 

budget för tillväxtmedel 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Fyrbodals 

kommunalförbunds budget för tillväxtmedel 2020. 

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och 

internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett 

verktyg för att genomföra den gemensamma Genomförandeplanen och Vision 

Västra Götaland – Det goda livet. Tillväxtmedlen som tilldelats 

kommunalförbundet är särskilt riktade för tillväxt i Fyrbodal genom satsningar på 

näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 140 

- Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare Marianne Carlsson den 27 juni 2019 

- Remissmissiv den 18 juni 2019 

- Budget tillväxtmedel 2020 

- Projekt och verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2018 

Beslutet skickas till 

- Fyrbodals kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se, senast den 30 september 

- Marianne Carlsson 

__________  
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Dnr KS 2019/238 

KS § 179 Begäran av ändring av stadgar för 
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 
bestånd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att för Åmåls kommuns räkning godkänna 

ändringarna i stadgarna gällande Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har tagit beslut om att 

begära ändringar i stadgarna. Denna begäran skickas ut till samtliga stiftare för att 

få en enighet av minst ¾. 

Stadgeändringarna innebär att styrelsens ledamöter och ersättare ändras från sex 

till fem, där rätten för Dalslands Kanal AB att utse en ledamot till stiftelsens 

styrelse tas bort.  Språkliga ändringar görs även i formuleringen om 

huvudmannaskap från kommunalförbundet Region Värmland till 

regionkommunen Region Värmland samt att förtydlighetens skull ändra 

”regionen” till ”Västra Götalandsregionen”. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 141 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 7 augusti 2019 

- Skrivelse med styrelseprotokoll, nuvarande och föreslagna stadgar från stiftelsen 

den 6 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd 

__________  
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Dnr KS 2016/231 

KS § 180 Revidering av fullmäktiges 
arbetsordning och nämndernas reglementen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade och uppdaterade versionen 

av fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen, med två ändringar: 

- på sidan 17, under rubriken "Nämndernas uppdrag" utökas punkten om 

systematiskt säkerhetsarbete till att också inkludera systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

- i alla avsnitt där oppositionsrådet omnämns, byts denna benämning ut mot 

"kommunstyrelsens andre vice ordförande". 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra sitt tidigare beslut per 28 november 2018 

(§ 235) om att utnämna Michael Karlsson (M) till oppositionsråd och avskaffar 

denna funktion, för att istället låta den största oppositionskonstellationen 

företrädas genom den som utses till kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sidan om kommunallagen och förvaltningslagen är fullmäktiges 

arbetsordning och nämndernas reglementen de viktigaste dokumenten för att 

fastställa den kommunalpolitiska arbetsordningen i Åmåls kommun. Redan 2014 

mottog Åmåls kommun cirkulär från SKL med rekommendationer till Sveriges 

kommuner att uppdatera och revidera dessa centrala lokalpolitiska regelsamlingar 

(cirkulär 14:57 och 14:58). Det nu gällande dokumentet är antaget 2012 med en 

mindre revidering gjord 2018, då vård- och omsorgsnämnden ändrades till 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Det är kommunstyrelsen som har uppdraget att uppdatera den kommunala 

författningssamlingen och i och med den nya kommunallag som trädde i kraft 1 

januari 2018 så blev det än mer angeläget att revidera och uppdatera 

arbetsordning samt reglementen. 

Åtminstone två större genomarbetningar med tillhörande remissgång har legat till 

grund för det förslag som nu är upp till kommunfullmäktige att ta ställning till. 

SKL:s riktlinjer och förslag har i hög grad beaktats och tjänat som en värdefull 

utgångspunkt i arbetet.  

Kommunfullmäktiges presidium och även de politiska gruppledarna har varit 

involverade i arbetet under våren 2019 och fått redovisningar kring hur arbetet 

fortskridit samt vilka förändringar som eftersträvats. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 142 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 14 augusti 2019 
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- Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen i ny, omarbetad 

version den 9 september 2019 

- Remissvar från bygg- och miljönämnden den 14 maj 2019 

- Remissvar från välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 22 maj 2019 

- Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 22 maj 2019 

- Nuvarande Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen antagen 

februari 2012, senast reviderad december 2018. 

Beslutsgång 

Rolf Lindström (S) yrkar på en ändring på sidan 17, under rubriken "Nämndernas 

uppdrag". Enligt ändringsyrkandet utökas punkten om systematiskt 

säkerhetsarbete till att också inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Ärendet bordläggs för att återupptas efter lunch, för att ge oppositionen en 

möjlighet att lämna förslag på hur avsnittet om oppositionsråd ska se ut. 

När ärendet återupptas föreslås att titeln/funktionen oppositionsråd helt enkelt 

byts ut mot "kommunstyrelsens andre vice ordförande" och att nödvändiga 

ändringar i tidigare beslut/reglementen korrigeras. Med denna ändring är 

oppositionen tillfreds med formuleringarna. 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen med Rolf Lindströms 

(S) ändringsyrkande och oppositionens förslag att ersätta "oppositionsråd" med 

"kommunstyrelsens andre vice ordförande" kan föreslå kommunfullmäktige att 

anta den nya reviderade arbetsordningen och nämndernas reglementen och finner 

att så är fallet. 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/172 

KS § 181 Reviderat reglemente för teknik- och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan den nya kommunallagen 

trädde i kraft 2018 uppdaterat den mall för reglementen som gavs ut av Svenska 

Kommunförbundet 1992, och som är grund till många kommuners styrelse- och 

nämndreglementen i Sverige. 

Förslaget på nya styrelse- och nämndreglementen innebär att varje nämnd får sitt 

eget reglemente som utgångspunkt. Tidigare har Säffle kommun haft ett 

reglemente bestående av olika avsnitt. De olika avsnitten representerar 

gemensamma bestämmelser för nämnder i Säffle kommun, samt nämndspecifika 

bestämmelser inom ramen för nämndernas verksamhetsområden i ett och samma 

dokument. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 143 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 18 juni 2019 § 68 

- Förslag till reviderat reglemente teknik- och fritidsnämnden den 6 mars 2019 

- Tjänsteyttrande av förvaltningschef Helen Halvardsson den 14 april 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

__________  
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Dnr KS 2019/261 

KS § 182 Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya, reviderade lokala 

ordningsföreskrifterna med följande ändring: 

- § 12 ändras till att lyda: "Insamling av pengar i bössor eller liknande är tillåtet 

om det sker på ett sådant sätt att det inte hindrar tillgängligheten till enskilda 

näringsidkares- eller offentliga lokaler". 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun fattade i december 2018 beslutet att införa 

ett förbud i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna mot all användning av 

pyrotekniska varor inom kommunen. Beslutet tillkom efter två separata 

medborgarförslag som önskade se begränsningar i användandet av pyrotekniska 

varor. 

Kommunfullmäktiges beslut överklagades och befanns inte vara förenligt med 

svensk lag. Användning av pyrotekniska varor är inte otillåtet i Sverige och kan 

därför inte på lokal nivå totalförbjudas, endast begränsas om det finns skäl för 

detta. Kommunfullmäktiges beslut togs därför tillbaka. 

I samband med detta gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen 

att sätta samman en arbetsgrupp för att presentera ett förslag till nya, reviderade 

lokala ordningsföreskrifter. Målet var att så långt som möjligt inskränka 

möjligheten att nyttja pyrotekniska varor samt att modernisera och uppdatera 

övrigt innehåll i ordningsföreskrifterna. 

Arbetsgruppen kom att bestå av kanslichefen, Åmåls kommuns 

centrumutvecklare samt en representant från teknik- och fritidsförvaltningen. 

Gruppen gjorde en inledande genomarbetning som därefter gick ut på en 

omfattande remissrunda. Möjligheten att yttra sig om det nya förslaget gick till 

kommunens nämnder, kommunala råd, berörda föreningar, polisen, 

räddningstjänsten, säkerhetssamordnaren, lokala organisationer för turism och 

näringsliv med flera.  

Samtidigt som de reviderade ordningsföreskrifterna var ute på remiss, 

genomfördes en invånardialog via sociala media. På kommunens Facebook-sida 

presenterades arbetet med de nya förslagen. Invånare inbjöds att komma med sina 

synpunkter samt egna förslag på ordningsregler. Ett stort reportage i 

lokaltidningen kommunicerade samma budskap. Via Facebook men också e-post 

inkom ett antal synpunkter som samtliga kom att beaktas i det fortsatta arbetet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att såväl remissinstanser som invånarna hade 

mycket lite att anföra mot det nya förslaget. Tvärtom mottogs flera av förslagen 

med entusiasm och positiva reaktioner.  
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Efter avslutad remissrunda samt dialog, fördes dialog med Länsstyrelsens 

länsjurist för att säkerställa att de nya skrivningarna harmonierar med lagstiftning 

och praxis. Samtalen gav vid handen att Åmåls kommuns förslag mycket väl 

kunde gå vidare för politiska beslut. Länsjuristens synpunkter ledde till att stycket 

kring pyrotekniska varor ytterligare skärptes. 

Viktigt att notera är att det bland de verksamheter som föreslås få en särskild 

skyddszon på 150 respektive 200 meter finns två typer av verksamheter som inte 

kan antas hålla öppet på de aktuella helgaftnarna. Det gäller skolbyggnader samt 

vårdcentral.  

Anledningen till att även dessa föreslås omfattas av skyddszon är att 

vårdcentralen kan komma att fungera som jourcentral även på helgdagar samt att 

den inryms i samma fastighet där äldreboende finns.  

När det gäller skolor så visar tidigare studier och erfarenheter från räddningstjänst 

att dessa byggnader, trots att de inte öppethålls på berörda dagar/aftnar, löper 

särskild risk att utsättas för angrepp från brukare av pyrotekniska varor som är 

obetänksamma och/eller har kriminella böjelser. Därigenom riskerar anläggningar 

och verksamheter för stora värden att ödeläggas, om inte skyddzon beslutas och 

upprättas. 

Förutom ändringar som rör nyttjande av pyrotekniska varor så består de 

föreslagna förändringarna främst i att:  

 Spelande av hög musik på allmän plats är otillåtet om inte polistillstånd 

inhämtats. 

 Avsnittet om insamling av pengar är reviderad för att bättre spegla dagens 

förutsättningar.  

 Nya pedagogiska kartor har skapats för att förtydliga badförbud, förbud 

mot att förtära alkoholhaltiga drycker etcetera.  

 Hundar har medgivits viss rätt att vistas på strand.  

 Punkten dispens är tillagd. 

 Slangbellor, attrapper med mera är tillagt som otillåtna produkter att 

nyttja på allmän plats. 

 Avsnittet som behandlar ridning och löpning är uppdaterad för att passa 

dagens och framtidens behov. Cykling i motionsspåren på Hanebol blir 

tillåtet under förutsättning att framföraren av fordonet vidtar synnerlig 

försiktighet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 144 

- Tjänsteskrivelse från kanslichefen den 22 augusti 2019 

- Förslag till nya, reviderade lokala ordningsföreskrifter den 5 juli 2019 

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar på att § 12 ändras till "Insamling av pengar i 

bössor eller liknande är tillåtet om det sker på ett sådant sätt att det inte hindrar 

tillgängligheten till enskilda näringsidkares- eller offentliga lokaler". 
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Ove Kaye (SD) yrkar följande: 

"I linje med vår underliggande motion vill Sverigedemokraterna yrka följande: 

Att under rubriken 'Insamling av pengar' ändra innehållet till: 12 § Passivt 

insamlande av pengar, tiggeri ska vara förbjudet i närheten av entréer till butiker i 

Åmåls kommun. Med tiggeri avses inte insamling av pengar som utförs av 

organisationer med syfte att skänka pengarna vidare till välgörande ändamål." 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsen kan 

besluta enligt yrkandet från Lotta Robertsson Harén (MP), som också är 

majoritetens förslag eller enligt Ove Kayes yrkande. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen står bakom majoritetens förslag. Omröstning begärs och 

ordföranden finner att majoritetens förslag enligt Lotta Robertsson Haréns (MP) 

yrkande vinner med röstsiffrorna 8-3. 

Därefter ställer ordföranden majoritetens förslag mot förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott och finner att kommunstyrelsen står bakom 

majoritetens förslag. 

Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 

majoritetens förslag i enlighet med Lotta Robertsson Haréns (MP) yrkande, Nej-

röst för att bifalla Ove Kayes (SD) förslag enligt yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt majoritetens 

förslag och Lotta Robertsson Haréns (MP) yrkande.  

Michael Karlsson (S): ja 

Ewa Arvidsson (S): ja 

Olof Eriksson (S): ja 

Rolf Lindström (S): ja 

Peter Olsson (V): ja 

Lotta Robertsson Harén (MP): ja 

Michael Karlsson (M): nej 

Ulla Berne (M): nej 

Lars-Olof Ottosson (C): ja 

Anders Bäckström (C): ja 

Ove Kaye (SD): nej 

Protokollsanteckning 

Ordföranden godkänner att Christer Törnell (KD) lämnar följande 

protokollsanteckning: ”Som icke tjänstgörande ersättare får jag inte delta i 

voteringen, men om jag hade fått göra det så hade jag röstat bifall för förslaget 

från arbetsutskottet". 
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Beslutet skickas till 

Polisen 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle-Åmål 

Åmåls djurpark 

Åmåls ridklubb 

Säkerhetssamordnaren 

Räddningstjänsten 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

  

__________  
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KS § 183 Information från förvaltningschefen 
för kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen, Ida Rådman, informerar 

kommunstyrelsen om att hon efter 12 år i Åmåls kommun har sagt upp sig för att 

börja en ny anställning i Region Värmland. Sista dag för anställningen är ännu 

inte klart, men senast sista november 2019. 

__________  
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Dnr KS 2019/247 

KS § 184 Svar på motion om att införa ett 
omgående anställningsstopp i Åmåls kommun 
- Tomas Lindström (TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) har inkommit med en motion den 17 juni 2019. 

Motionären uttrycker oro över Åmåls kommuns ekonomiska situation utifrån 

aktuellt skatteläge, arbetslöshet och kommande investeringar och yrkar därför på 

att Åmåls kommun omgående inför ett anställningsstopp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 145 

- Motionssvar den 15 augusti 2019 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 17 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Motionären 

__________  
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Dnr KS 2019/279 

KS § 185 Uppdrag om ny detaljplan för Fölet 1 
och del av Åmål-Hanebol 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 

upprätta ett förslag till ny detaljplan för Fölet 1 och del av Åmål-Hanebol 1:1 i 

enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Eijes Bil AB (exploatör) som idag bedriver bilförsäljning och fordonsservice vid 

Karlstadsvägen i Åmål har intresse av att flytta sin verksamhet och bygga nya 

lokaler för etablering på fastigheten Fölet 1 och del av fastigheten Åmåls-Hanebol 

1:1 belägna längs E45, nordväst om Bengtsforsrondellen. Marken ägs idag av 

Åmåls kommun. Exploatörens intressen är inte förenliga med gällande detaljplan 

och kräver upprättande av en ny detaljplan. 

Eijes Bil AB kommer driva exploateringen genom fastighetsbolaget Elisebergs 

Fastighets AB. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 146 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef Anders Sandén den 21 augusti 2019 

- PM från SBK Värmland AB 

Beslutet skickas till 

- SBK Värmland AB 

- Kommunchef 

__________  
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Dnr KS 2019/285 

KS § 186 Uppdrag om revidering av detaljplan 
för Näsudden, Höganäs 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta 

fram ett förslag till ändrad detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1. 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för Näsudden vann laga kraft 1996. Planen avser område för 

Näsudden (Höganäs 1:1) och medger i huvudsak markanvändning för 

bostadsändamål och naturmark. Planen omfattar flertalet egenskapsbestämmelser 

som har visat sig försvåra en ändamålsenlig exploatering bland annat föreskriven 

höjd för gata samt bestämmelser kring typ av bebyggelse såsom radhus eller 

friliggande hus.  

Ett mindre område inom planområdet är planlagt för centrumändamål och här 

föreslås istället bostäder byggas. Ovanstående medför att detaljplanen behöver 

ändras för att den bättre ska kunna svara mot förestående behov och vad 

kommunen idag anser vara en lämplig utbyggnad av området. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 148 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef Anders Sandén den 21 augusti 2019 

- PM från SBK Värmland AB 

- Skrivelse från Sötsjöbaden Näsudden AB den 16 augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

__________  
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Dnr KS 2019/292 

KS § 187 Uppdrag om fördjupad översiktsplan 
för Åmåls stad och bygdeanalyser för övriga 
tätorter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 

upprätta ny Fördjupad översiktsplan för Åmåls stad samt bygdeanalyser för 

Edsleskog, Fengersfors, Fröskog, Mo, Tösse och Ånimskog. 

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2019 fick tillväxtenheten uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en 

aktualitetsprövning av Åmåls kommuns översiktsplan (ÖP) från 2014. Under 

arbetet med aktualitetsprövning av ÖP har det redan initialt blivit tydligt att vissa 

delar av översiktsplanen är att betrakta som inaktuella däribland den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP) för Åmål centrum och tätort (2003). Planinstrumentet har 

inte nyttjats under senare år, föreslagen markanvändningen är tillsammans med 

underlaget som förslaget bygger på till stor del föråldrade. 

Översiktsplanedokument är inte juridiskt bindande men är ett betydelsefullt 

underlag för domstolar vid överprövning av detaljplaner och bygglov. Detta 

föranleder att tillväxtenheten redan nu har identifierat ett behov av en ny FÖP för 

Åmål stad. 

Den kommuntäckande översiktsplanen innehåller delstudier av samhällena 

Edsleskog, Fengersfors, Fröskog, Mo, Tösse och Ånimskog. Dessa delstudier 

baseras på underlag till ÖP 2013 och har som syfte att vara riktgivande kring 

frågor som gäller mark- och vattenanvändning samt beslut i lovärenden. I 

samband med översyn av förutsättningarna för Åmåls stad finns det anledning att 

även bedöma övriga utpekade tätorters förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 149 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef Anders Sandén den 21 augusti 2019 

- PM från SBK Värmland AB 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

__________  
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Dnr KS 2018/368 

KS § 188 Val av styrgrupp för 
aktualitetsprövning av översiktsplan och LIS-
plan samt uppdrag om fördjupad översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att styrgruppen för aktualitetsprövning av 

översiktsplan och LIS-plan samt uppdrag om fördjupad översiktsplan ska bestå av 

följande personer: 

Michael Karlsson (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Ove Kaye (SD) 

Sofia Karlsson (S) 

Rebecca Asp Olsson (L) 

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom Åmåls  kommun för närvarande befinner sig i en arbetsintensiv period 

när det gäller planearbetet, behövs en politisk styrgrupp som kan överse processen 

och säkerställa arbetets inriktning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 150 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) för följande yrkande: 

"Yrkande 1 

Att som 'Styrgrupp för aktualitetsprövning av översiktsplan och LIS-plan samt 

uppdrag om fördjupad översiktsplan' beslutar Kommunstyrelsen att som politisk 

styrgrupp tillsätta ett förstärkt KSAU. Gruppen kommer att utgöras av KSAU:s 

ordinarie ledamöter samt ordföranden- och andre vice ordföranden i Bygg- och 

miljönämnden. Sammansättningen kommer att gynna uppdragets framdrift 

märkbart då direktkommunikation med sakkunniga, inom såväl bygg- och 

miljösidan, säkerställs genom Bygg- och miljönämndens medverkan. 

Yrkande 2 

Att som 'Styrgrupp för aktualitetsprövning av översiktsplan och LIS-plan samt 

uppdrag om fördjupad översiktsplan' beslutar Kommunstyrelsen att som 

politisk styrgrupp tillsätta en parlamentarisk grupp, bestående av representanter 

från samtliga av de i kommunfullmäktige ingående politiska partier. Gruppen 

kommer också att, som sakkunniga inom området, förstärkas med ordföranden- 

samt vice ordföranden från Bygg- och miljönämnden" 
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Michael Karlsson (M) yrkar i tillägg till sitt första yrkande att 

Sverigedemokraterna får en plats i styrgruppen utöver KSAU samt ordföringar 

från bygg- och miljönämnden. 

Michael Karlsson (S) yrkar på att styrgruppen ska bestå av: 

Michael Karlsson (S), Lotta Robertsson Harén (MP), Peter Olsson (V), Michael 

Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Ove Kaye (SD), Sofia Karlsson (S) samt 

Rebecca Asp Olsson (L).    

Beslutsgång 

Mötet ajourneras 5 minuter. 

Kommunstyrelsens ordförande ställer Michael Karlssons (S) yrkande mot 

Michael Karlssons (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen ställer sig 

bakom Michael Karlsson (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Ledamöter i styrgruppen: 

Michael Karlsson (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Ove Kaye (SD) 

Sofia Karlsson (S) 

Rebecca Asp Olsson (L) 

__________  
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Dnr KS 2019/294 

KS § 189 Uppdrag om Strategisk 
lokalförsörjningsplan för Åmåls kommun för 
2020-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att, i 

samverkan med Åmåls Kommunfastigheter AB och samtliga förvaltningar, 

upprätta ett förslag till strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2030. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun saknar idag en sammanhållen plan för den framtida 

lokalförsörjningen. Genom upprättandet av en strategisk lokalförsörjningsplan 

skaffar sig kommunen ett planeringsverktyg för att möta den kommunala 

verksamhetens framtida lokalbehov på ett samlat och kostnadseffektivt sätt.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 151 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef Anders Sandén den 16 augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

VD ÅKAB 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-09-11  28 (47) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/297 

KS § 190 Uppdrag om överlåtelse av fastigheter 
från Åmåls kommun till Åmåls 
kommunfastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att, i 

samverkan med Åmåls kommunfastigheter AB, ta fram förslag till 

överlåtelseavtal för samtliga av de fastigheter som Åmåls kommun äger, och i 

förslaget ta hänsyn till SKL:s rekommendationer kring eget ägande, till Åmåls 

kommunfastigheter AB. Uppdraget gäller bebyggda fastigheter. 

I uppdraget ingår också att återrapportera ekonomiskt upplägg samt hantering av 

hyresupplägg samt hur lokaler före föreningars nyttjande ska hanteras vid 

eventuellt övertagande av ÅKAB. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB) är ett helägt kommunalt bolag som äger 

och förvaltar de flesta av kommunkoncernens verksamhetslokaler. Bolaget äger 

även bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet. 

ÅKAB har bäst organisation och kompetens i kommunkoncernen för att äga och 

förvalta fastigheter och lokaler. Av den anledningen föreslås att Åmåls kommun 

överlåter de resterande fastigheter som beskrivs i ärendet till fastighetsbolaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 152 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef Anders Sandén den 16 augusti 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar följande: 

"Att kommunstyrelsens 'Förslag till beslut' formuleras enligt: Kommunstyrelsen 

beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att, i samverkan med Åmåls 

kommunfastigheter AB, ta fram förslag till överlåtelseavtal för samtliga av de 

fastigheter som Åmåls kommun äger, och i förslaget ta hänsyn till SKL:s 

rekommendationer kring eget ägande (Rekommendationerna belyser kommunalt 

ägda fastigheter i relation till föreslaget nytt regelverk kring redovisning av 

pensionsskuld), till Åmåls kommunfastigheter AB. Uppdraget gäller bebyggda 

fastigheter." 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar "Att återrapportera ekonomiskt upplägg samt 

hantering av hyresupplägg samt hur lokaler före föreningars nyttjande ska 

hanteras vid eventuellt övertagande av ÅKAB."  
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunfullmäktige om man med de två 

ändrings-/tilläggsyrkandena kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner 

att så är fallet. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

VD Åmåls kommunfastigheter AB 

__________  
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Dnr KS 2019/286 

KS § 191 Uppdrag om utredning gällande 
arbetslöshetssituationen i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att, i 

samverkan med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, utreda 

arbetslöshetssituationen i kommunen i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen före mars månads utgång 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslösheten i Åmåls kommun har varit hög under lång tid. Oberoende av 

konjunktur har den varit markant högre än i riket och regionen. Åmåls kommun 

har den högsta öppna arbetslösheten och näst högsta ungdomsarbetslösheten i 

Västra Götalands län. Under perioden 2014-2017 sjönk arbetslösheten i riket och 

regionen, samtidigt som den ökade i Åmåls kommun. Arbetsförmedlingens 

aktuella prognoser visar att arbetslösheten i riket förväntas öka ytterligare under 

hösten 2019 och under 2020. 

Dessa sakförhållanden är naturligtvis kända för kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens förvaltning. Det är dock angeläget att i en fördjupad utredning 

utreda och analysera orsakerna till varför arbetslössituationen i Åmåls kommun så 

tydligt skiljer ut sig från den nära omvärlden. Orsaker till den långvariga 

arbetslöshetssituationen bör lyftas fram och tydliggöras liksom 

förklaringsmodeller och arbetslöshetens olika beståndsdelar. 

Utredningens resultat och slutsatser bör ligga till grund för ett samordnat 

utvecklings- och förändringsarbete i syfte att minska arbetslösheten på kort och 

lång sikt. 

Utredningen bör presenteras för kommunstyrelsen före mars månads utgång 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 153 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 16 augusti 2019 

- Bilaga statistik arbetslöshet 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Förvaltningscheferna 

Ledningsenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/287 

KS § 192 Uppdrag om plan för ökad andel 
invånare i egen försörjning i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att skyndsamt, 

i samverkan med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, ta fram en plan för 

att minska Åmåls kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Planen ska presenteras för kommunstyrelsen före oktober månads utgång 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Stora delar av kommunsverige står inför betydande utmaningar med många 

invånare i arbetslöshet och utanförskap. Särskilt utsatta är kommuner, likt Åmåls, 

som under lång tid har haft en hög arbetslöshet.  

Åmåls kommun har den högsta öppna arbetslösheten och näst högsta 

ungdomsarbetslösheten i Västra Götalands län.  

Många av de flyktinginvandrare som kom till Åmåls kommun under åren 2013-

2017 har varit en del av det statliga etableringsuppdraget via Arbetsförmedlingen. 

Det kan nu konstateras att dessa personer lämnar etableringsuppdraget utan vare 

sig arbete eller avslutade studier, vilket leder till ökade kostnader för kommunen i 

form av ekonomiskt bistånd. 

Arbetsförmedlingens roll och funktion inom arbetsmarknadspolitiken blir allt 

otydligare. Bristen på personal och lokal närvaro försämrar service till de 

arbetslösa i Åmåls kommun. I Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik kan 

utläsas att det aldrig har varit så få som deltar i arbetsmarknadsutbildning i den 

moderna arbetsmarknadspolitiska historien som under juli månad 2019. Detta när 

arbetslösheten stiger och det samtidigt råder brist på arbetskraft inom många 

yrkeskategorier i både privat och offentlig sektor.  

Med den mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd står Åmåls 

kommun inför både en social och ekonomisk utmaning.  En plan med kraftfulla 

åtgärder behövs för att bryta utvecklingen.  

Kommunledningskontoret önskar därför att få i uppdrag av kommunstyrelsen att, 

tillsammans med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, skyndsamt ta fram 

en plan för åtgärder med syfte att minska Åmåls kommuns kostnader för 

ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 154 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 16 augusti 2019 

- Bilaga statistik 
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Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Förvaltningscheferna 

Ledningsenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/204 

KS § 193 Verksamhetsplan 2020 - 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål år 2020 för 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för år 

2020. Den utgår från de inriktningsmål som kommunstyrelsen tidigare i vår 

beslutade om. 

Verksamhetsplan finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. 

Den utgår från de strategiska utvecklingsområdena för mandatperioden och siktar 

mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. Verksamhetsplanen innehåller 

kommunstyrelsens övergripande och styrande mål - inriktningsmål samt 

nyckeltal. Planen innehåller även ekonomi och kvalitetsarbete.  

Nytt för i år är bilagan med grunduppdrag. Ett grunduppdrag beskriver kärnan i 

det vi ska göra, det vill säga vem har behov av vad? och hur möter vi det 

behovet? Personalen i enheterna har under året tillsammans tagit fram sina 

grunduppdrag. Syftet är att dels att skapa en gruppförståelse för uppdraget men 

också att kunna ta bort eller säga nej till uppdrag som inte ses som grunduppdrag.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 155 

- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonason den 19 augusti 2019 

- Verksamhetsplan 2020 Kommunstyrelseförvaltningen den 20 augusti 2019 

- Bilaga Grunduppdrag 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/295 

KS § 194 Driftbudget 2020 - 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlåter kommunstyrelseförvaltningens förslag till driftbudget 

för år 2020 uppgående till 118 825 000 kronor till budgetutskottet, vilket 

motsvarar budgetutskottets preliminära budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetutskottet har givit alla nämnder en preliminär budgetram för 2020. 

Nämndernas uppgift är att presentera förslag till budget, inom given ram, och 

beskriva konsekvenser. Därefter behandlas alla nämndernas förslag av 

budgetutskottet. Budgetutskottet lägger därefter ett förslag på budget för hela 

Åmåls kommun, som planeras beslutas av kommunfullmäktige i november. 

Budgetutskottets preliminära budgetram för kommunstyrelsen är minskad med 2 

264 tkr jämfört med 2019. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag 

till driftbudget för år 2020.  

Kommunstyrelseförvaltningen har utöver ramtilldelning äskat om 3 333 tkr. 

Dessa äskanden har inte kunnat tillmötesgås med tanke på den minskade 

budgetramen. Konsekvensbeskrivning finns i bifogad rapport ”Driftbudget 

2020”.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 156 

- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonason den 19 augusti 2019 

- Driftbudget 2020 kommunstyrelseförvaltningen   

- Konsekvensbeskrivning Näringslivsutvecklare 

- MBL-protokoll inkl bilagor den 3 september 2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

Kommunrevisionen  

__________  
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Dnr KS 2019/296 

KS § 195 Investeringsbudget 2020 – samt 
investeringsplan 2021-2023 - 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

investeringsbudget år 2020, uppgående till 8 305 000 kronor samt 

investeringsplan för åren 2021–2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till investeringsbudget 2020 

samt investeringsplan för åren 2021-2023. 

Genomförda investeringar kommer medföra avskrivning samt internränta från och 

med 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 157 

- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonason den 19 augusti 2019 

- Investeringsbudget 2020 samt investeringsplan för åren 2021-2023 den 19 

augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/300 

KS § 196 Investeringskalkyler 2020 - 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner investeringskalkylerna: 

1. Släckbil - Räddningstjänsten 

2. Systemplattform - IT-enheten 

år 2020 för kommunstyrelseförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram investeringskalkyler för 

investeringar överstigande tio prisbasbelopp 2020 enligt bilagor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 158 

- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonason den 20 augusti 2019 

- Bilaga Investeringskalkyler 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/283 

KS § 197 Utvärderingsverktyg SKL:s 
Kommunkompassen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun genomför SKL:s utvärdering 

Kommunkompassen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkompassens syfte är att vara ett stöd till kommunledningen för 

utveckling i dimensionerna kommunen som demokratiaktör, välfärdsaktör, 

arbetsgivare och samhällsbyggare genom att identifiera styrkor och svagheter 

utifrån ett kommunövergripande ledningsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 159 

- Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Pia Carlsson den 12 augusti 2019  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

__________  
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Dnr KS 2019/284 

KS § 198 Uppdrag om framtagande av nytt 
näringslivsprogram för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 

näringslivsprogram i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har antagit ett näringslivsprogram att gälla 2013-2020 (KF 2013  

§ 154). Syftet med programmet var att tydliggöra kommunens roll, ansvar och 

ambitioner i arbetet med näringslivsutvecklingen. 

Eftersom programperioden börjar närma sig sitt slut är det dags att ta fram ett nytt 

näringslivsprogram. 

Arbetet med att ta fram ett nytt näringslivsprogram ska ske i samverkan med det 

lokala och regionala näringslivet. Kontakt och dialog med företagare, företag och 

företagens organisationer kommer att vara prioriterat.  

Målsättningen ska vara att ett nytt näringslivsprogram ska bidra till ett gott 

näringslivsklimat i kommunen som leder till tillväxt, utveckling och ökad 

sysselsättning. 

Ett förslag till nytt näringslivsprogram ska presenteras för kommunstyrelsen före 

utgången av april 2020. Avstämningar sker med näringslivsrådet och 

kommunstyrelsens arbetsutskott under arbetets gång. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 160 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ida Rådman den 8 augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 

__________  
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Dnr KS 2019/290 

KS § 199 Uppdrag om utredning gällande 
framtida användning av djuphamnen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att utreda 

djuphamnens status och framtid. Återrapport sker till kommunstyrelsen före 

november månads utgång 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls djuphamn har i ett historiskt perspektiv haft omfattande hamnverksamhet 

men i dagsläget återstår endast en entreprenör som har nyttjandebehov av 

hamnanläggningen. Den aktuella entreprenören bedriver en verksamhet där grus 

skeppas ut via hamnen. Ytterligare några aktörer har förlagt sin verksamhet i 

anslutning till hamnen, men dessa aktörers verksamhet är inte av en sådan art att 

den är beroende av en djuphamn. Snarare är det ett vattennära läge som är av 

betydelse för aktörerna. 

Djuphamnens funktion och skick aktualiserades under hösten 2018 då en lastbåt 

gick på grund där. Vattenståndet i Vänern var vid tiden för grundstötningen 

mycket lågt, hela 15 centimeter under medelvattenståndet.  

För att förebygga ytterligare incidenter införde Sjöfartsverket i efterspelet till 

grundstötningen en restriktion som innebär att fartyg i Åmåls djuphamn inte får 

lasta till 5,6 meter djupgående - som tidigare - utan endast 4,3 meter. 

Restriktionen gäller tills insatser för att öka vattendjupet i hamnen har vidtagits. 

För den entreprenör som i dagsläget nyttjar Åmåls djuphamn innebär 

förhållandena och restriktionen från Sjöfartsverket betydande olägenhet samt 

ökade kostnader. De rederier som trafikerar Vänern och svarar för utskeppning tar 

samma taxa för sina tjänster men utan att kunna använda hela skeppets volym. 

Restriktionen kan endast hävas genom att muddring och påföljande sjömätning 

genomförs. Genom avropad konsultexpertis har vissa obligatoriska 

undersökningar genomförts, som sjömätning (oktober 2018) och sedimentsprov 

(mars 2019). 

Kommunen har därefter ansökt om muddringstillstånd hos Länsstyrelsen, vilket 

också beviljades i maj 2019 under förutsättning att miljöenheten i Åmåls kommun 

godkänner slutlagringsplats. Klartecken från miljöenheten kom i juni 2019. 

Muddringens uppskattade kostnad uppgår till omkring 800 000 kronor och innan 

beslut fattas om en så omfattande och kostbar underhållsinsats bör djuphamnen 

bli föremål för större utredning. I sammanhanget kan noteras att Åmåls kommun i 

dagsläget har årliga intäkter för hamnen på 133 000 kronor och årliga 

driftskostnader på cirka 100 000 kronor. 
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Utredningen bör omfatta hamnområdets generella status och framtida 

investeringsbehov, exempelvis avseende kaj och hamnområde, renovering av 

lastkran, befintlig järnvägsanslutning samt tunnel.  

Dessa behov bör i utredningen vägas mot marknadens efterfrågan på hamnar idag, 

framtidsprognoser samt möjliga intäkter och samhällsnytta som 

hamnverksamheten genererar, exempelvis som bidragande faktor vid potentiella 

företagsetableringar och/eller infrastruktursatsningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 161 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Ida Rådman den 22 augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

__________  
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Dnr KS 2019/105 

KS § 200 Avstående om deltagande i SKL:s 
nätverk rörande medborgarbudget 2019-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till den rådande ekonomiska 

situationen samt kommunens övriga utvecklingsprojekt avstår Åmåls kommun 

från deltagande i SKL:s nätverk om medborgarbudget. 

Kommunstyrelse upphäver därmed sitt beslut från 3 april 2019 KS § 102.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 april 2019 beslutade kommunstyrelsen att anmäla intresse att delta i SKL:s 

nätverk för medborgarbudget för demokratisk och social hållbarhet. 

Grundtanken med en medborgarbudget är att medborgarna själva föreslår hur 

pengarna i medborgarbudgeten ska användas och, efter att kommunen berett alla 

inkomna förslag, röstar fram vilket eller vilka förslag som är mest populära. 

Därefter fattar ansvarigt politiskt organ det slutliga beslutet. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2008 arbetat med att stödja 

kommuner och regioner i att pröva och utveckla medborgarbudget i svensk 

kontext. SKL:s modell bygger på internationell forskning och på internationella 

och nationella erfarenheter från arbete med medborgarbudget. Kommuner erbjöds 

att delta i ett nätverk, som stöttar kommunerna i att införa och genomföra 

medborgarbudgetprocesser. Arbetet med medborgarbudget skulle just påbörjats. 

Med hänvisning till den rådande ekonomiska situationen samt kommunens andra 

utvecklingsprojekt föreslår kommunledningen att Åmåls kommun ska avstå att 

delta i projektet.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019 § 162 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ida Rådman den 21 augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

__________  
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KS § 201 Information: Kanslienhetens årliga 
politikerenkät 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen informerar att det under oktober månad kommer att skickas ut en 

enkät till de förtroendevalda i kommunen. Enkätens syfte är att utreda hur nöjda 

de förtroendevalda är över tjänstemannastödet samt förutsättningarna för att klara 

sina uppdrag. Kanslichefen uppmanar till hög svarsfrekvens samt öppenhjärtlighet 

då enkäten är ett viktigt instrument i kanslienhetens systematiska kvalitetsarbete. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 202 Inbjudan föreläsningar: 25 sep 
demokratibrott, 1 okt autism och asperger 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen informerar om två föreläsningar till vilka kommunstyrelsens 

ledamöter samt ersättare bjudits in. Kommunstyrelsens ordförande har godkänt att 

närvaro på utbildningarna ger rätt till arvode. 

Beslutsunderlag 

- Inbjudan 23 september och 1 oktober 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 203 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Beslut om föreläggande, kontroll av brandskydd den 7 maj 2019 

- Delegeringsbeslut från ekonomichefen rörande avtal om elförbrukning den 26 

juni 2019 

- Beslut rörande färdtjänst och riksfärdtjänst avseende augusti månad 2019 

  

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 204 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 21 augusti 2019 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019 

__________  
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Dnr KS 2017/343 

KS § 205 Skrivelse: Tösse bygdegårdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Jäv 

Ewa Arvidsson (S) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendets handling. 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse har inkommit från Tösse bygdegårdsförening. I skrivelsen står att 

läsa att de pengar som föreningen ansökt om hos Boverket för upprustning av 

bygdegården inte beviljats. Därmed kommer heller inte föreningen ta de medel i 

anspråk som Åmåls kommun beslutat skjuta till som delfinansiering. Dessa 

pengar var villkorade med att Boverket skulle bevilja ansökan från föreningen.  

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Tösse bygdegårdsförening den 10 september 2019 

Beslutet skickas till 

Tösse bygdegårdsförening 

__________  
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KS § 206 Besök: Arbetsmiljöverket - Ett hållbart 
arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete i 
politikerstyrda organisationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverkets inspektörer informerar kommunstyrelsen om det ansvar som 

styrelsen har gällande arbetsmiljön. 

__________ 


