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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 252–271 
 Björn Skog 
  
  
Ordförande  
 Michael Karlsson 
  
  
Justerare  
 Michael Karlsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-11-19 Datum då anslaget tas ned 2019-12-10 
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Björn Skog 

 

Plats och tid KF-salen kl. 13:04–15:25 
  
Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Anders Bäckström (C), §§ 252-del av 269 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Fredrik Bengtsson (S), ersätter Peter Olsson (V) 

Peter Stenberg (L), ersätter Anders Bäckström (C) från del av § 269 

Kjell Kaså (C), ersätter Lars-Olof Ottosson (C) 

  
Ersättare Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef, kommunledningskontoret 

Anders Sandén, kommunchef, kommunledningskontoret 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunledningskontoret 

Per Ljungberg, personalchef, kommunledningskontoret 
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KS § 252  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Michael Karlsson (M). 

__________  
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KS § 253 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras kl 13:10-13:45. 

__________  
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Dnr KS 2019/287 

KS § 254 Återrapport ytterligare 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av utredningen samt beslutar att lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

utrett och kartlagt vilka nya insatser gällande arbetsmarknadsanställningar som är 

föreslagna i budgetpropositionen inför 2020. Resultaten av utredningsuppdragen 

ovan ska presenteras för kommunstyrelsen i samband med att förslaget till 

verksamhetsplan och budget för 2020 ska behandlas.  

I detta ärende återrapporteras utredningsuppdraget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 5 november 2019 

- Återrapport om utredning om ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Anders Sandén 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Jan-Erik Samuelsson 

Enhetschef Per Lundin 

Enhetschef Joacim Dahlman 

__________  
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Dnr KS 2019/287 

KS § 255 Prognos Utvecklingsjobb Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelses sammanträde den 9 oktober 2019 beslutade 

kommunstyrelsen att genomföra det arbetsmarknadspolitiska projektet 

Utvecklingsjobb Åmål, KS § 210. 

Efter ett tilläggsyrkande från Lars Olof Ottosson (C) beslutade 

kommunstyrelsen att Innan slutligt finansieringsbeslut fattas ska underlaget 

kompletteras med en bedömning om hur många av de anställda som efter 

avslutad anställning går vidare i annan anställning (privat eller offentlig), studier 

eller A-kassa. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef och förvaltningschef den 6 november 2019 

Protokollsanteckning 

Michael Karlsson (M) önskar göra följande protokollsanteckning: 

"Ärendet är presenterat såsom ett informationsärende, vilket är i strid med 

formuleringarna tagna i tidigare KS-beslut. Då ärendet bakats in i majoritetens 

budget och därav hamnat i tidsnöd, väljer jag att låta mig nöjas med införd 

protokollsanteckning istället för yrkande om återremiss." 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr KS 2019/395 

KS § 256 Extratjänster i Åmåls kommun 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt välfärd- och arbetsmarknadsnämnden 

att genomföra projekt Extratjänster i Åmåls kommun 2020 i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

Finansiering sker genom ramförändring i driftbudget för välfärd- och 

arbetsmarknadsnämnden 2020. 

Reservation 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Kjell Kaså (C) samt Anders Bäckström 

(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 9 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att genomföra det 

arbetsmarknadspolitiska projektet Utvecklingsjobb Åmål (Dnr KS 2019/287). 

Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att utreda en rad 

förslag inom det arbetsmarknadspolitiska området som återfanns i regeringens 

budgetproposition.  

Utredningen är nu genomförd. Av utredningen framgår att den ytterligare 

arbetsmarknadsåtgärd som är mest aktuell för Åmåls kommun är de så kallade 

extratjänsterna. 

Efter riksdagsbeslut minskade anslagen till extratjänster under år 2019 och 

målgruppen för stödet begränsades. Inför 2020 ökas det statliga anslaget till 

extratjänster och målgruppen som kan komma ifråga för stödet utvidgas.  

Budgetutskottet har i sin beredning av kommunens budgetbeslut för 2020 

inhämtat underlag från förvaltningen angående extratjänster och gett direktiv om 

ett förslag till omfattande satsningar på extratjänster som komplement till 

kommunstyrelsens beslut om Utvecklingsjobb Åmål. 

Tjänsteskrivelsen, som utarbetats i samverkan mellan välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen och kommunledningskontoret, är upprättad på 

budgetutskottets uppdrag. Omfattande satsningar på extratjänster i Åmåls 

kommun 2020 föreslås. 

Beslutet om Utvecklingsjobb Åmål innebär att 100 personer som har 

försörjningsstöd från 1 september 2020 anställs i kommunen inom ramen för den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden nystartsjobb. En månad innan ska de genomgå 

en arbetsintroduktion. 

Med regeringens budgetproposition och de utökade möjligheterna till extratjänster 

2020 föreslås beslutet om Utvecklingsjobb Åmål kompletteras med en stor 

satsning på extratjänster.  
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Istället för att börja med arbetsintroduktion från 1 augusti och anställning från 1 

september för de 100 personerna inom ramen för beslutet om Utvecklingsjobb 

Åmål föreslås att dessa personer förbereds för sina anställningar tidigare genom 

extratjänster.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef och förvaltningschef den 6 november 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KS § 257 Budget 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar budgetförutsättningarna samt budgetförslagen och 

lägger dem till handlingarna för vidare ställningstaganden i fortsatt 

beslutsprocess. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 6 november 2019 

- Budgetförutsättningar, slutlig version den 29 oktober 2019 

- Budgetförslag 2020 Sverigedemokraterna Åmål 

- Budgetförslag 2020 Allians för Åmål 

- Skrivelse om uppdrag från S, V och MP 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KS § 258 Skattesats för Åmåls kommun 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om en skattesats på 22,46 % för år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Bugdetutskottet föreslår en oförändrad skattesats från 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 36 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/354 

KS § 259 Avgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar 2020 års avgifter för plats inom förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet och att det 

följer det inkomsttak som fastställs av Skolverket årligen: 

Verksamhet Avgift/taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av 

hushållets   avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 %, 

andra barnet 2 % och 

tredje barnet 1 %. 

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per vecka är 

avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av 

hushållets   avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 %, 

andra barnet 1 % och  

tredje barnet 1 %. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 

nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskola och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 

högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem.  

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 

hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 

inför varje år (för 2019 uppgår inkomsttaket till 47 490 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 31 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 26 september 2019 § 137 
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-14  13 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/360 

KS § 260 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadens verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt avgifter för 

vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  275 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 

Ett besök under 1 månad 260 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 

 

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel   100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

 

Trygghetstelefon ordinärt  285 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

boende 

 

Avgift för ledsagning 125 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 

 

Avgift för dagrehab 45 kr/tillfälle  Behandlingsavgiften  

    ingår i maxtaxan 

 

Korttidsboende 115 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 

    i maxtaxan 

 

Måltidskostnader tillkommer för dagrehab och korttidsboende, dessa fastställs av 

kommunstyrelsen. 

 

Stöd och funktion 

 

Måltider i gruppbostad 2 230 kr/mån 

(alla måltider i boendet Avdrag 40 kr/dag för de 

frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 

och middag, inklusive  center och med 80 kr vid 

förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 

tvål och papper) 

 

Resor i boendet med 17 kr/mil och person Ej knutet till pris- 

enhetens bil    basbeloppet 

 

Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  65 kr 

korttidsboendet/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 
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Frukost  15 kr FSO 

Mellanmål  15 kr FSO 

Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 

 

 

Individ- och familjeomsorgen 

 

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt

  därefter fritt under avtal med 

  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 

 

Egenavgift för vistelse på 110 kr/dygn 

behandlingshem 

 

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 

egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 

enskilde har egen varaktig inkomst). 

 

Arbete och vuxnas lärande 

Yttre hemtjänst 

Snöskottning framför entré  100 kr/tillfälle 

Snöskottning utanför garage  100 kr/tillfälle  

Transport av trädgårdsavfall  205 kr/tillfälle  

- tillkommer personaltid  100 kr/timme och person 

Övriga insatser: 

Gräsklippning mm  100 kr/timme och person 

Yttre hemtjänst syftar till att ta hand om trädgårdsarbete och snöröjning åt 

pensionärer med egna hus och tomter i Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avgifter ovan om inte anges följer prisbasbeloppet. Detta innebär att 

kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. 

Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har 

lägst inkomst.  

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 

säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 

prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor. Det innebär att 

prisbasbeloppet är 800 kronor högre än prisbasbeloppet år 2019. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 32 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 26 september 2019 

§ 129 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/234 

KS § 261 Avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till avgifter inom kostenheten, kulturenheten 

samt räddningsenheten enligt bilagor. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till avgifter 2020 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 

räddningsenheten.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 33 

- Tjänsteskrivelse från controller Stina Jonason den 5 juni 2019 

- Bilaga från kostenheten 

- Bilaga från kulturenheten 

- Bilaga från räddningsenheten 

Beslutet skickas till 

Kostenheten 

Kulturenheten 

Räddningsenheten 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/317 

KS § 262 Avgifter inom bygg- och 
miljönämndens verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar taxor inom miljöbalken och strålskyddslagens 

områden enligt förslag från bygg- och miljönämnden. 

Kommunfullmäktige antar taxor inom livsmedelsområdet enligt förslag från 

bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden har tagit fram förslag till taxa inom miljöbalkens, 

strålskyddslagens samt livsmedelsområdet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 34 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 15 oktober 2019 §§ 105-106 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras klockan 14:05-15:00. Efter telefonkontakt med miljöchef Anna 

Rangfeldt, som belyste ärendet med kompletterande information, väljer Michael 

Karlsson (M) att dra tillbaka sitt yrkande, och ber att få lämna detta som en 

protokollsanteckning istället. 

Protokollsanteckning 

Michael Karlsson (M) önskar göra följande protokollsanteckning: 

"Kompletterande underlag önskas då indikationer på kraftigt förändrade tariffer 

beträffande tidsåtgång för lagstadgad tillsyn påvisats. Helhetsgrepp kring 

kostnadsbilden för slutkund måste därför ges möjlighet att avhandlas i politiska 

sammanhang (majoritet/opposition) före beslut i ärendet kan fattas." 

Beslutet skickas till 

Bygg- och  miljönämnden 

Miljöchef Anna Rangfeldt 

__________  
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Dnr KS 2019/374 

KS § 263 Avgifter för kopior av allmänna 
handlingar i Åmåls kommun från och med 2020 
(kopieringstaxa) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar den reviderade avgiften för kopior av allmänna 

handlingar från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun är skyldig att lämna ut allmänna handlingar till allmänheten. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för detta. Åmåls kommuns nuvarande så 

kallade kopieringstaxa är från 2012.  

I det föreslagna reviderade dokumentet har en uppdatering gjorts av de allmänt 

förekommande media som idag används för att lämna ut allmänna handlingar. En 

uppräkning har även gjort av avgifterna. Avgifterna baseras på 

Avgiftsförordningen (1192:191) som styr kommuners och myndigheters rätt att ta 

ut avgifter för sina varor och tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 35 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 14 oktober 2019 

- Avgifter för kopior av allmänna handlingar i Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KS § 264 Borgensavgift för kommunala bolag 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften från de kommunala bolagen 

Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 2020 blir 0,25 % av 

det nyttjade borgensbeloppet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har två helägda bolag, Åmåls kommunfastigheter AB och 

Stadsnät i Åmål AB. Åmåls kommun har gått i borgen för bolagens lån. Därför 

har kommunen möjlighet att utkräva en årlig borgensavgift från respektive bolag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 37 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

__________  
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Dnr KS 2019/209 

KS § 265 Förtydligat beslut om borgen samt 
ägardirektiv till ÅKAB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att i syfte att finansiera byggnation av Nya Rösparksskolan såsom för egen skuld 

ingå borgen för Åmåls Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 228,6 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

samt 

att uppdra till Åmåls Kommunfastigheter AB att starta och genomföra 

byggnationen av Nya Rösparksskolan inom den investeringsram 228,6 mkr som 

innefattas av kommunens utökade borgensåtagande. Investeringen finansieras 

genom lån med kommunal borgen.  

Vidare uppdrar kommunfullmäktige till Åmåls Kommunfastigheter AB att, 

tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, ta fram ett hyresavtal i enlighet 

med de principer som gäller för uthyrning av förvaltningslokaler mellan Åmåls 

Kommunfastigheter AB och Åmåls kommun.  

Vad som ovan sagts skall anses utgöra ägardirektiv till Åmåls Kommunfastigheter 

AB och antas på extra bolagsstämma senast 31 december 2019. 

Besluten förtydligar tidigare ställningstagande i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls Kommunfastigheter AB har för avsikt att ta upp lån i Kommuninvest, med 

kommunal borgen som säkerhet, för att finansiera byggnationen av Nya 

Rösparksskolan. För att leva upp till Kommuninvests formella krav på 

beslutsformulering för att kunna bevilja lån föreslås att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att förtydliga beslut KF § 113 den 19 juni 2019. 

Beslutet förtydligar tidigare ställningstagande i ärendet och innebär i sak ingen 

förändring. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 5 november 2019 

- Beslut KF § 113 den 19 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KS § 266 Anslagsbindningsnivå för budget 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att binda 2020 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet 

innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 

nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt. 

Sammanfattning av ärendet 

Anslagsbindningsnivån i en budget tydliggör ansvar och roller. 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 

Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta 

skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 38 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KS § 267 Låneram för 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2020: 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 18 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 83 000 000 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Åmåls kommuns finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 

om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för 

nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 39 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/330 

KS § 268 Budget för kommunfullmäktige 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 

verksamhet beslutas om direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat förslag till budget för 

fullmäktiges verksamhet för 2020. Budgeten omfattar kostnader för bland annat 

kommunrevisionen, fullmäktigesammanträden, beredningar och partistöd. Den 

totala ramen för fullmäktige är satt till 2 524 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 40 

- Skrivelse från fullmäktiges presidium den 11 oktober 2019 

- Äskande från kommunrevisionen samt revidering av äskandet 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KS § 269 Driftbudget 2020 samt flerårsplan 
2021-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till driftsbudget för 2020 samt 

flerårsplan 2021-2023 (i tusen kronor): 

  

Budget 

2019 

Budgetförslag 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Prognos 

2023 

Kommunfullmäktige 2 819 2 524       

Kommunstyrelsen 121 089 119 102       

Bygg- och miljönämnd 202 202       

Barn- och utbildningsnämnd 280 037 278 992       

Teknik- och fritidsnämnd 38 245 40 174       

Välfärd- och 

arbetsmarknadsnämnden 
369 226 376 443       

Överförmyndarnämnd 1 888 2 316       

Ofördelad budget 2021-2023     818 500 811 900 811 900 

Ofördelat/arbetskraftskostnader 31 349 31 973 30 300 48 700 69 400 

Ombudgeterad löneuppräkning -29 733 -19 380       

Nämndbudget 815 122 832 346 848 800 860 600 881 300 

Finansförvaltningen 9 933 12 633 12 600 12 600 12 600 

Verksamhetens 

nettokostnader 
825 055 844 979 861 400 873 200 893 900 

Skatteintäkter, 

utjämningsbidrag och 

fastighetsavgift samt räntenetto 

837 571 850 979 863 500 884 900 904 600 

Summa, tkr 12 516 6 000 2 100 11 700 10 700 

 

Reservation 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Peter Stenberg (L) och Kjell Kaså 

(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 41 

- Förslag till driftsbudget 2020 - Sammanställning av handlingar från nämnderna 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till budgetutskottets budgetförslag med 

förändringen att barn- och utbildningsnämnden samt välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden båda tilldelas ytterligare ramförstärkning på 1 miljon 

kronor vardera, vilket belastar det ekonomiska resultatet. 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Kjell Kaså (C) och Anders Bäckström (C) 

yrkar bifall till alliansens budgetförslag. 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till budgetutskottets budgetförslag, med de ändringar 

som Michael Karlsson (S) yrkat på, med motiveringen: "Eftersom majoriteten har 

tagit hänsyn till de önskemål som Sverigedemokraterna framför i sitt 

budgetförslag och även gjort förändringar som överensstämmer med dessa 

önskemål, väljer Sverigedemokraterna i Åmål att ställa sig bakom majoritetens 

nya förslag." 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras klockan 15:05-15:15. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, budgetutskottets förslag 

med de ändringar som Michael Karlsson (S) yrkat på, samt alliansens 

budgetförslag. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt budgetutskottets förslag, med de ändringar som 

Michael Karlsson (S) yrkat på. 

Protokollsanteckning 

Ove Kaye (SD) önskar att som protokollsanteckning hänvisa till hela 

Sverigedemokraterna i Åmåls budgetförslag, som återfinns bland handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

Förvaltningschefer 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KS § 270 Investeringsbudget 2020 samt 
flerårsplan 2021-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till investeringsbudget för 2020 

och plan 2021-2023 (i tusen kronor): 

  Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen 2 300 9 200 1 400 500 

Barn- och utbildningsnämnd 6 000 7 600 6 600 5 600 

Teknik- och fritidsnämnd 12 200 22 000 14 100 18 700 

Välfärd- och 

arbetsmarknadsnämnden 
3 500 3 300 3 000 3 300 

Summa, tkr 24 000 42 100 25 100 28 100 

 

Reservation 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Kjell Kaså (C) och Peter Stenberg (L) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 42 

- Investeringsbudget och -plan 2020-2023 - förslag från styrelse och nämnder 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: budgetutskottets förslag 

samt alliansens förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetutskottets förslag.  

__________  
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Dnr KS 2019/242 

KS § 271 Inför revisionens besök 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen besöker kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde. De 

praktiska förutsättningarna för detta besök diskuteras. 

__________ 


