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KF § 205 Inlämnad motion om att Åmåls kommun utreder möjligheten till etablering av 

ett fängelse i kommunen - Christer Törnell (KD) och Lillemor Hårdstedt (KD) 42 
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KF § 179 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Mikael Norén (S) och Anne Kaye (SD). Justering kommer att 

vara i stadshuset måndag den 2 december 2019 kl 14.00. 

__________  
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KF § 180 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KF § 181 Budget 2020 med partiföreträdarrunda  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera budgetförutsättningarna och respektive 

partis budgetförslag och lägger dem till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetdebatten inleds med att varje parti får redogöra för sina tankar kring 

budget 2020. Som partiföreträdare görs inlägg av Michael Karlsson (S), Peter 

Olsson (V), Lotta Robertsson Harén (MP), Michael Karlsson (M), Lars-Olof 

Ottosson (C), Christer Törnell (KD), Peter Stenberg (L), Ove Kaye (SD), Tomas 

Lindström (TL). Inlägg i den efterföljande debatten görs även av Kjell Kaså (C) 

och Ewa Arvidsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 november § 257 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 6 november 2019 

- Budgetförutsättningar, reviderad slutlig version den 19 november 2019 

- Skrivelse om uppdrag från S, V och MP 

- Budgetförslag 2020 Sverigedemokraterna Åmål 

- Budgetförslag 2020 Allians för Åmål 

__________  
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Dnr KS 2019/395 

KF § 182 Extratjänster i Åmåls kommun 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

att genomföra projekt Extratjänster i Åmåls kommun 2020 i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

Finansiering sker genom ramförändring i driftbudget för välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden 2020. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Michael Karlsson (M), Johan Bengtsson (M), Christer 

Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Lars-Olof Ottosson (C), Leif Aronsson 

(C), Kjell Kaså (C), Mikaëla Thorén (C), Peter Stenberg (L) och Tomas 

Lindström (TL). 

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 

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. 
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Med regeringens budgetproposition och de utökade möjligheterna till extratjänster 

2020 föreslås beslutet om Utvecklingsjobb Åmål kompletteras med en stor 

satsning på extratjänster. 

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 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 256 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef och förvaltningschef den 6 november 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar i enlighet med Alliansens budgetförslag som innebär 

att antalet extratjänster ska vara 25 stycken. 

Lars-Olof Ottosson (C), Peter Stenberg (L) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall 

till Karlssons (M) yrkande. 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

att genomföra projekt Extratjänster i Åmåls kommun 2020 i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. Finansiering sker genom ramförändring i driftbudget för 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 2020. 

Peter Olsson (V) yrkar bifall till Karlssons (S) förslag. 

Tomas Lindström (TL) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Förslaget från 

kommunstyrelsen, yrkandet från Karlsson (M) samt avslagsyrkandet från 

Lindström (TL). 

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att godkänna förslaget från kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KF § 183 Skattesats för Åmåls kommun 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en skattesats för Åmåls kommun på 22,46 % för 

år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Bugdetutskottet föreslår en oförändrad skattesats från 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 november § 258 

Yrkande 

Tomas Lindström (TL) yrkar att skatten för Åmåls kommun ska höjas med 25 öre 

och därmed bli 22,71 %. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels förslaget från 

kommunstyrelsen om en oförändrad skatt på 22,46 %, dels höjningsförslaget från 

Lindström (TL). 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige godkänt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Lindströms (TL) förslag. 

Med 31 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 1 nej-röst för Lindströms (TL) 

förslag beslutar kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S), 

Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Monica Lindstrand (S), Göran Karlsson 

(S), Tommy Lehrman (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson Sandin (S), Ulla 

Pettersson (S), Barbro Axelsson (S), Peter Olsson (V), Osama Tamim (V), Rolf B 

Andersson (S), Anders Hög (S), Michael Karlsson (M), Johan Bengtsson (M), 

Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell 

Kaså (C), Mikaëla Thorén (C), Peter Stenberg (L), Ove Kaye (SD), Anne Kaye 

(SD), Susanne Carlsson (SD), Lars Wising (SD), Leif Aronsson (C), Mikael 

Norén (S), Lotta Robertsson Harén (MP). 

Nej-röst: Tomas Lindström (TL). 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/354 

KF § 184 Avgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta 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 kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 259 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/360 

KF § 185 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag på 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 kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 260 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 26 september 2019 

§ 129 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/234 

KF § 186 Avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhet 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 261 

- Tjänsteskrivelse från controller den 5 juni 2019 

- Bilaga från kostenheten 

- Bilaga från kulturenheten 

- Bilaga från räddningsenheten 

Beslutet skickas till 

Kostchef 

Kulturchef 

Räddningschef 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/317 

KF § 187 Avgifter inom bygg- och 
miljönämndens verksamhet 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- att anta taxan för miljöbalkens och strålskyddslagstiftningens områden 

(taxebestämmelser och taxebilagor 1-4), 

- att fastställa timavgiften till 991 kronor per timme, 

- att delegera till bygg- och miljönämnden att varje kalenderår (avgiftsår) besluta 

att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2019 (taxan 10 §), 

- att delegera till bygg- och miljönämnden att besluta att flytta ej 

anmälningspliktiga verksamheter mellan bilaga 2 och 3 om ett förändrat 

tillsynsbehov motiverar en sådan ändring av tillsynsfrekvensen (taxan 6 §), samt 

- att delegera till bygg- och miljönämnden att besluta om förändringar i bilagorna 

1 och 2 som motsvarar ändringar i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899), miljöprövningsförordningen (2013:251) 

eller förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

(1998:940) samt andra mindre justeringar i taxan föranledda av ändringar i 

tillämpad lagstiftning. 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- att anta taxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, samt 

- att fastställa timavgiften till 991 kronor per timme. 

Sammanfattning av ärendet 

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

strålskyddslagen samt livsmedelsområdet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 262 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden med dess bilagor 15 oktober 2019 §§ 

105-106 

Beslutet skickas till 

Bygg- och  miljönämnden 

Miljöchef 

__________  
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Dnr KS 2019/374 

KF § 188 Avgifter för kopior av allmänna 
handlingar i Åmåls kommun från och med 2020 
(kopieringstaxa)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta 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 kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 263 

- 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 

KF § 189 Borgensavgift för kommunala bolag 
2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen den 14 november § 264 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

__________  
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Dnr KS 2019/209 

KF § 190 Förtydligat beslut om borgen samt 
ägardirektiv till ÅKAB  

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Tomas Lindström (TL). 

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 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 265 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 5 november 2019 

- Beslut KF § 113 den 19 juni 2019 
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Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar att Åmåls kommun, genom dagens beslut, själv 

ikläder sig rollen som ägare, huvudman, och finansiär av investeringen i sin 

helhet. Lånen upptas således av kommunen i eget namn. Delen om 

HYRESAVTAL mellan ÅKAB och BUN faller därför och uppdraget till ÅKAB 

ändras enligt: "att uppdra till Åmåls kommunfastigheter AB att starta 

och  genomföra byggnationen av Nya Rösparksskolan inom den investeringsram 

228,6 mkr som tidigare i KF beslutats." Klartecken i projektet formuleras genom 

lämpligt "Ägardirektiv". 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag ”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.” 

Peter Olsson (V) yrkar bifall till Karlssons (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Det ena är yrkandet från 

Karlsson (M) och det andra är förslaget från kommunstyrelsen vilket bifallits 

av Karlsson (S) och Olsson (V). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KF § 191 Anslagsbindningsnivå för budget 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 266 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KF § 192 Låneram för 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 267 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/330 

KF § 193 Budget för kommunfullmäktige 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta budget för kommunfullmäktiges 

verksamhet för 2020 enligt nedan: 

 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kommunfullmäktige    1 339 000 

1010 KF-beredningar 90 000 

111 Partistöd 310 000 

121 Kommunrevision 780 000 

1091 Valnämnd 5 000 

  Summa 2 524 000 

 

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 kommunstyrelsen den 14 november § 268 

- 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 

KF § 194 Driftsbudget 2020 samt flerårsplan 
2021-2023  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta 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       

Välfärds- 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 

 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag 

till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens övergripande 

strategiska mål. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att utöver tidigare 

beslut om strategiskt lokalförsörjningsprogram även utreda om lokaler som hyrs 

ut till VA- och renhållningskollektiven kan föras över till Åmåls 
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kommunfastigheter (ÅKAB) och var gränsdragningen ska gå mellan kommunen, 

Teknik och Fritid och ÅKAB när det gäller fastighets- och anläggningsägande. 

Syftet är att uppnå bästa möjliga effektivitet. 

Ett uppdrag går även till kommunstyrelsen om förtydligande gällande omfattning 

och tidsplan för de framtida skolrenoveringar som Barn- och 

utbildningsförvaltningen och ÅKAB ska genomföra under perioden som det 

strategiska lokalförsörjningsprogrammet omfattar. 

Målsättningen ska vara att hela det strategiska lokalförsörjningsprogrammet ska 

presenteras för kommunstyrelsen innan mars månads utgång. 

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att förstärka 

nuvarande IT-verksamhet samt att förbereda att lägga ut IT-verksamheten på 

entreprenad i syfte att kunna möta framtiden krav från den interna organisationen 

samt servicen till brukare och invånare. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att säga upp 

hyresavtalet för Sagabiografen samt utreda möjligheterna till föreningsdrift av 

biografverksamheten i syfte att nedbringa kostnaderna och öka det ideella 

engagemanget för film. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utreda föreningsdrift 

av småbåtshamnen (A-hamnen) i syfte att öka engagemanget, effektiviteten och 

samarbetet mellan kommunen och småbåtsägarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att samordna de 

olika intressenternas behov och ansvar vid en framtida renovering av bassängen i 

simhallen. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att presentera ett 

förslag till budgetprocess för kommande år innebärande att kommunfullmäktige 

fattar beslut om nästkommande års budget i november. 

I de förslag till uppdrag som omfattar teknik- och fritidsnämndens 

verksamhetsområden måste teknik- och fritidsförvaltningen ingå i samtliga 

utredningar. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Michael Karlsson (M), Johan Bengtsson (M), Christer 

Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Lars-Olof Ottosson (C), Leif Aronsson 

(C), Kjell Kaså (C), Mikaëla Thorén (C), Peter Stenberg (L) och Tomas 

Lindström (TL). 

Sammanfattning av ärendet 

Inför budgetutskottets mötesdagar i februari sammanställde förvaltningarna en 

omvärldsanalys. Syftet med analysen var att identifiera trender och 

utvecklingsbehov utifrån statliga och regionala krav som kan vara av stor vikt för 

Åmåls kommun. 
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Efter fortsatta budgetdialoger på budgetutskottets mötesdagar i maj beslutades om 

preliminära ramar, det vill säga ekonomiska förutsättningar och direktiv till 

nämnder och styrelse. 

I augusti-september utformade förvaltningarna förslag till budget samt 

verksamhetsplaner. MBL-förhandlingar genomfördes med berörda fackliga 

organisationer på förvaltningsnivå innan beslut fattades av nämnder och styrelse. 

På budgetutskottets mötesdagar i oktober gjordes en uppföljning av 

budgetförslagen baserad på direktiven som lämnats tidigare. Budgetutskottet har 

gjort politiska prioriteringar och beslutat om delvis nytt förslag till budget för 

2020. Budgetutskottets förslag behandlades på kommunstyrelsens extra 

sammanträde 14 november där skrivelser och förslag till alternativa budgetar 

inkom från Allians för Åmål samt Sverigedemokraterna. Den styrande 

majoriteten S, V och MP inkom med en skrivelse med uppdrag om utredningar 

kopplade till sitt budgetförslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 269 

- Förslag till driftsbudget 2020 - Sammanställning av handlingar från nämnderna 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till driftsbudget 

samt de uppdrag som lagts fram av S, V och MP. Han yrkar även i tillägg att i de 

förslag till uppdrag som omfattar teknik- och fritidsnämndens 

verksamhetsområden måste teknik- och fritidsförvaltningen ingå i samtliga 

utredningar. 

Michael Karlsson (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det ena är 

kommunstyrelsen förslag vilket bifallits av Karlsson (S). Det andra är förslaget 

från Allians för Åmål, vilket bifallits av Karlsson (M). 

Det finns även ett tilläggsyrkande från Karlsson (S). 

Ordföranden inleder med att ställa de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige godkänner tilläggsyrkandet 

och finner att kommunfullmäktige gör det. 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

Förvaltningschefer 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/79 

KF § 195 Investeringsbudget 2020 samt 
flerårsplan 2021-2023  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta 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 

Mot beslutet reserverar sig Michael Karlsson (M), Johan Bengtsson (M), Christer 

Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Leif Aronsson (C), Kjell Kaså (C), 

Mikaëla Thorén (C), Peter Stenberg (L) och Tomas Lindström (TL). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 november 2019 § 270 

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

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar i enlighet med Allians för Åmåls budgetförslag att 

investeringsbudgeten utökas med 10 miljoner kronor för investeringen i 

anläggningen Östby miljöstation. Investeringen ska finansieras genom 

taxekollektivet, enligt gällande regelverk. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det ena är 

kommunstyrelsen förslag. Det andra är förslaget från Allians för Åmål, vilket 

yrkats av Karlsson (M). 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschefer 

__________  
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Dnr KS 2019/312 

KF § 196 Delårsrapport efter 31 augusti 2019 
för Åmåls kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2019, tertial 2.  

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2019 uppgår till 

23 miljoner kronor (mnkr), att jämföra med 29 mnkr motsvarande period 

föregående år.  

Beräknat helårsresultat uppgår till -7 mnkr. Jämfört med budget är detta en 

avvikelse på -19 mnkr. Prognosen är upprättad per den 31 augusti 2019. 

Balanskravsprognosen för det justerade helårsresultatet pekar mot att balans-

kravet kommer att nås under 2019, efter ianspråktagna medel för 

flyktingverksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 november 2019 § 237 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 14 oktober 2019 

- Delårsrapport 2019 den 7 oktober 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 

delårsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/340 

KF § 197 Delårsbokslut efter 31 augusti 2019 
för teknik- och fritidsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med 1 600 tkr för de 

skattefinansierade verksamheterna, varav - 775 tkr avser Säffle och -825 tkr avser 

Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten ett +/- 0 resultat och verksamheten för renhållning -200 tkr. VA-

verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med +400 tkr och 

renhållningen i Åmål ett underskott med -1 150 tkr. Östby prognostiserar 50 tkr 

som vid årets slut debiteras renhållningskollektiven. 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 37,9 Mnkr för Säffle 

2019 och 22 mnkr för Åmål. Efter augusti är 10,1 Mnkr förbrukat för Säffle och 

6,4 Mnkr för Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 november 2019 § 238 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 17 september 2019 § 88 

- Delårsbokslut teknik- och fritidsnämnden inkl bilagor 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2017/515 

KF § 198 Svar på motion "Nytt fokus på tillväxt 
och tillsyn" - Lars Ottosson (C), Michael 
Karlsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, med motiveringen att 

kommunen har valt att satsa på Förenkla helt enkelt istället och att Åmåls 

kommun följer Sveriges Kommuners och Landstings rekommenderade 

taxemodell gällande miljöbalken och livsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen handlar om Rättviks kommuns metod för livsmedelstillsyn, den så 

kallade Rättviksmodellen. Motionärerna föreslår att Åmål bjuder in Rättvik att 

föredra för fullmäktige, inför Rättviksmodellen och påbörjar 

utbildningspaketet Kontroll 2.0. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Åmåls kommun följer Sveriges 

kommuners och Landstings (SKL) taxemodell, som för närvarande omarbetas av 

deras experter inom området. Förvaltningen ser det inte som självklart att Rättviks 

kommuns taxemodell är mer gynnsam för varken näringsidkare eller kommunen 

som myndighetsutövare. Förvaltningen anser att den ansats Åmåls kommun just 

nu tar för att förbättra näringslivets förutsättningar i SKL:s utbildningspaket 

Förenkla helt enkelt är mer omfattande och mer lämpligt än Kontroll 2.0. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 november 2019 § 243 

- Tjänsteskrivelse av miljöchef den 16 oktober 2019 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 13 juni 2019 § 61 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) och Michael Karlsson (M) den 13 december 

2017 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att avslå motionen, 

med motiveringen att kommunen har valt att satsa på Förenkla helt enkelt istället 

och att Åmåls kommun följer Sveriges Kommuners och Landstings 

rekommenderade taxemodell gällande miljöbalken och livsmedel. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Motionärerna 

  

__________  
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Dnr KS 2018/418 

KF § 199 Svar på motion om att begränsa rätten 
till tiggeri i Åmål - Tomas Lindström (TL)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 

kommunfullmäktiges tidigare beslut att anta nya, reviderade lokala 

ordningsföreskrifter, vari kommunens hållning gällande tiggeri tydliggörs. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 

december 2018. Han yrkar i motionen att ”Åmåls kommun tar ett beslut på att 

begränsa rätten att tigga var som helst, hur länge som helst och hur som helst”. 

Kanslienheten har utrett ärendet genom att bland annat inhämta synpunkter från 

handlare och Polismyndighet i Åmål huruvida företeelsen tiggeri utgör en 

störning av den allmänna ordningen. Bedömningen är att tiggeri i dagsläget inte 

utgör en störning som kräver ytterligare begränsning utöver den nuvarande 

nyligen antagna regleringen i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 november 2019 § 244 

- Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare den 17 oktober 2019 

- Motion från Tomas Lindstöm (TL) 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kanslienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/182 

KF § 200 Svar på motion om tiggeriförbud i 
Åmåls kommun - Ove Kaye (SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 

kommunfullmäktiges tidigare beslut att anta nya, reviderade lokala 

ordningsföreskrifter, vari kommunens hållning gällande tiggeri tydliggörs. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig: Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne Carlsson 

(SD) och Lars Wising (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Ove Kaye (SD) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 april 2019. 

Han föreslår i motionen att ”ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 

införs i kommunen” samt att ”kommunen utreder vilket/vilka geografiska 

områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på i avsikt att helt 

eliminera företeelsen”. 

Kanslienheten har utrett ärendet genom att bland annat inhämta synpunkter från 

handlare och Polismyndighet i Åmål huruvida företeelsen tiggeri utgör en 

störning av den allmänna ordningen. Bedömningen är att tiggeri i dagsläget inte 

utgör en störning som kräver ytterligare begränsning utöver den nuvarande 

nyligen antagna regleringen i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 november 2019 § 245 

- Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare den 17 oktober 2019 

- Motion från Ove Kaye (SD) 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels förslaget från 

kommunstyrelsen att avslå motionen, dels förslaget om att bifalla motionen vilket 

yrkats av Kaye (SD). 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

godkänner kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 
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Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Kayes (SD) förslag. 

Med 23 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 6 nej-röster för Kayes (SD) 

förslag beslutar kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens förslag. En 

ledamot avstår från att rösta. 5 ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Ja-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S), 

Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Göran Karlsson (S), Tommy Lehrman 

(S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson Sandin (S), Ulla Pettersson (S), Barbro 

Axelsson (S), Peter Olsson (V), Osama Tamim (V), Rolf B Andersson (S), 

Anders Hög (S), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Kjell Kaså (C), 

Mikaëla Thorén (C), Peter Stenberg (L), Leif Aronsson (C), Mikael Norén (S), 

Lotta Robertsson Harén (MP). 

Nej-röst: Michael Karlsson (M), Johan Bengtsson (M), Ove Kaye (SD), Anne 

Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Lars Wising (SD). 

Avstår: Tomas Lindström (TL) 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kanslienheten 

__________  
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Dnr KS 2016/173 

KF § 201 Svar på medborgarförslag - Skatepark 
i Åmål - Eric Jensen-Åhl och Albin Skott  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget då förslagställarnas 

önskemål inte fullt ut har kunnat tillgodoses. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om skatepark i Åmål inkom från Erik Jensen-Åhl och Albin 

Skott den 15 april 2016. Ärendet remitterades till teknik- och fritidsnämnden som 

har utrett ärendet. Teknik- och fritidsförvaltningen har under 2019 tecknat ett 

nyttjanderättsavtal om en del av Mossängens IP med Åmåls gymnastikförening, 

som i sin tur samverkar om nämnda yta med föreningen Åmåls Actionpark. 

Föreningarna har där möjlighet att iordningställa de ramper och inventarier som 

behövs för att bedriva verksamhet. 

Teknik- och fritidsnämnden anser att den skatepark som byggts av föreningen 

Åmåls Actionpark, med ekonomiskt stöd från kommunens lovaktivitetsbidrag, 

tills vidare fyller det behov som medborgarförslaget belyser. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 november 2019 § 246 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 17 oktober 2019 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 20 augusti 2019 

- Tjänsteyttrande av fritidskonsulent den 27 juli 2019 

- Nyttjanderättsavtal för del av Mossängens IP den 25 juni 2019 

- Medborgarförslag den 15 april 2016 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 

medborgarförslaget. 

Tomas Lindström (TL) yrkar bifall till medborgarförslaget samt att skateparken 

ska namnges efter förslagsställarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, där det ena är 

kommunstyrelsens förslag och det andra är Lindströms (TL) bifallsförslag. 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 
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Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Lindströms (TL) förslag. 

Med 29 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 1 nej-röst för Lindströms (TL) 

förslag beslutar kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens förslag. 5 

ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Ja-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S), 

Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Göran Karlsson (S), Tommy Lehrman 

(S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson Sandin (S), Ulla Pettersson (S), Barbro 

Axelsson (S), Peter Olsson (V), Osama Tamim (V), Rolf B Andersson (S), 

Anders Hög (S), Michael Karlsson (M), Johan Bengtsson (M), Christer Törnell 

(KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Kjell Kaså (C), Mikaëla Thorén (C), Peter 

Stenberg (L), Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Lars 

Wising (SD), Leif Aronsson (C), Mikael Norén (S), Lotta Robertsson Harén 

(MP). 

Nej-röst: Tomas Lindström (TL). 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/74 

KF § 202 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet från direktionen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll direktionsmötet i korthet den 31 oktober 2019 

__________  
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KF § 203 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar meddelandena. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog meddelar följande: 

- revisionsrapport om delårsrapporten efter augusti 2019 har inkommit 

- Länsstyrelsen har utsett Peter Landälv (KD) som ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Bengt Hagström (KD) 

- en överklagan av fullmäktiges beslut om antagande av detaljplan av kvarteret 

Illern har inkommit 

- i samband med nästa kommunfullmäktigemöte kommer en jullandgång att 

serveras i lunchpausen 

- kort information om initiativrätt i nämnder samt fullmäktiges regelverk om 

inlämnade av interpellationer och frågor. 

__________  
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Dnr KS 2019/419 

KF § 204 Inlämnad motion om att utreda Åmåls 
attraktionskraft av behöriga lärare - Lars-Olof 
Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Lars-Olof Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) där 

de föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en 

noggrann och förutsättningslös utredning av vad som gör Åmål till en attraktiv 

arbetsgivare för lärare. 

Mikaëla Thorén (C) informerar kort om innehållet i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) den 25 november 

2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/423 

KF § 205 Inlämnad motion om att Åmåls 
kommun utreder möjligheten till etablering av 
ett fängelse i kommunen - Christer Törnell (KD) 
och Lillemor Hårdstedt (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Christer Törnell (KD) och Lillemor Hårdstedt (KD), 

där de föreslår att Åmåls kommun tar kontakt med Kriminalvården för att erbjuda 

möjlighet till etablering av ett fängelse inom Åmåls kommun. Motionen föreslår 

även att en utredning görs för att se var en lämplig etablering finns i kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Christer Törnell (KD) och Lillemor Hårdstedt (KD) den 26 

november 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 


