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KS § 38  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Ove Kaye (SD). 

__________  
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KS § 39 Information om politisk borgfred 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) informerar om att det nu råder politisk borgfred i Åmåls 

kommun. Överenskommelsen innebär att partierna i kommunfullmäktige 

fokuserar på att i samförstånd och ömsesidigt förtroende lösa de utmaningar som 

Corona-krisen innebär för Åmåls kommun. Paripolitiska meningsskiljaktigheter 

läggs åt sidan. Borgfreden råder i första hand fram till 20 april 2020, med 

möjlighet till förlängning. Med anledning av denna överenskommelse kommer ett 

antal ärenden att plockas bort från dagens sammanträde. 

__________  
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KS § 40 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 16: "Godkännande av samrådshandlingar - Detaljplan för Fölet 1 och del 

av Åmål Hannebol 1:1" behandlas med omedelbar justering. 

Följande ärenden utgår från dagens ärendelista: 

- Ärende 8: "Instruktion för kommundirektören" 

- Ärende 9: "Förvaltningschef kommunstyrelsens förvaltning" 

- Ärende 10: "Delegeringsreglemente/delegeringsordning för kommunstyrelsen 

2020" 

- Ärende 11: "Attestpliktiga kommunstyrelsen 2020" 

- Ärende 24: "Svar på motion om översyn av de vårdanställdas scheman och 

arbetsbelastning" 

Med dessa ändringar godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/404 

KS § 41 Åmåls kommuns säkerhetsstrategi 
2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till 

Åmåls säkerhetsstrategi 2020-2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnare Daniel Andersson informerar om förslag till Åmåls 

kommuns säkerhetsstrategi 2020-2023. Säkerhetsstrategin syftar till att utveckla 

ett systematiskt sätt att tillämpa säkerhet inom kommunkoncernen. Strategin 

definierar begreppet säkerhet och vilka områden kommunen måste arbeta inom 

för att få en fungerande process i säkerhetsarbetet och på detta sätt kan få en 

helhetssyn för att sätta in rätt resurser i tid och rum. 

Genom Åmåls kommun säkerhetsstrategi får kommunen en medveten process 

som är transparant och kommunicerbar mot vår befolkning och andra 

myndigheter. Kommunens verksamheter samordnas för att upptäcka felaktigheter 

och brister och skapar ett starkare nätverk av säkerhet. 

Strategins process strävar efter att Åmåls kommun tar beslut på medvetenhet, 

baserat på risk- och sårbarhetsanalyser i de olika säkerhetsområdena och inte 

”magkänsla” och intuition”.   

I slutänden syftar det till att Åmåls kommun skall minska sårbarheten i 

verksamheten och ha en god förmåga att hantera samhällstörningar och kriser så 

Åmåls kommuns invånare inte skall komma till skada, eller minimera skadorna 

oavsett vilken typ av samhällstörning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 19 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 15 januari 2020 

- Åmåls kommuns säkerhetsstrategi 2020-2023 med bilaga 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnare 

__________  
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Dnr KS 2020/50 

KS § 42 Krishanteringsplaner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar teknik- och fritidsnämnden att ta fram 

krishanteringsplan dels för Nödvatten, dels för Översvämning. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att ta fram 

krishanteringsplan för Större skogsbrand, för Trygghetspunkter och 

kommunikation samt för Olycka farligt gods E45/164 och tågtrafik.                    

Krishanteringsplanerna ska tas fram i enlighet med tjänsteskrivelsen och 

presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott (krisledningsnämnden) senast den 

31 december 2020 för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den gällande risk- och sårbarhetsanalysen som är framtagen tillsammans 

med samtliga förvaltningar, kommunala bolag och beslutad den 23 oktober 2019 

av kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnden, ska tio stycken 

detaljerade handlingsplaner tas fram under mandatperioden. Detta är de fem 

viktigaste och ska genomföras under 2020: 

Nödvattenplan                   Teknik- och fritidsnämnden 

Översvämningsplan                  Teknik- och fritidsnämnden 

Större skogsbrand                  Kommunstyrelsen 

Trygghetspunkter och kommunikation   Kommunstyrelsen 

Olycka farligt gods E45/164, och tågtrafik    Kommunstyrelsen 

Planerna ska tas fram med stöd av gällande övergripande risk- och 

sårbarhetsanalys och ha en tydlig koppling till definierad samhällsviktig 

verksamhet och våra kritiska beroenden. 

Planerna ska tas fram i samarbete med berörda aktörer samt Åmåls 

säkerhetssamordnare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 20 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 12 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnare Daniel Andersson 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Teknik- och fritidsnämnden 

  

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KS § 43 Information: Coronavirus/Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Anders Sandén och säkerhetssamordnare Daniel Andersson 

informerar kommunstyrelsen om situationen i Åmål med anledning av corona-

pandemin. Grundprincipen är att kommunen följer Folkhälsomyndighetens och 

andra svenska myndigheters rekommendationer. Ett generellt besöksförbud har 

införts på äldreboenden i kommunen. All information samlas på kommunens 

intranät och även den externa hemsidan. Kommunens viktigaste uppdrag under 

rådande förhållanden är att upprätthålla leveranserna av sin nödvändiga 

samhällsservice. Kommunchefen lyfter fram fina insatser såhär långt från 

medarbetare i vården, skolan och i chefsleden. Alla tar sitt ansvar. 

__________  
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Dnr KS 2020/114 

KS § 44 Pandemiplan för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta pandemiplanen för Åmåls kommun i enlighet 

med förslaget. 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att ta fram och fastställa de 

handlingsplaner och övriga bilagor som omnämns i pandemiplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus, 

som med stor sannolikhet kommer att påverka stora delar vårt samhälle och 

världens befolkning. Därför är det viktigt att ha en god beredskap genom en väl 

genomtänkt plan för en pandemi. 

Pandemiplanen för Åmåls kommun ska minska de negativa konsekvenserna och 

försöka begränsa eller tidsfördröja smittspridningen. Alla sektorer kan drabbas 

och viktiga funktioner i samhället kommer eventuellt inte att fungera normalt. 

Beroende på influensans karaktär kan så många bli sjuka att det frestar på hälso- 

och sjukvård, omsorg och andra viktiga samhällsfunktioner. Många kan komma 

att känna oro och myndigheterna kommer att behöva vidta ibland kontroversiella 

åtgärder. Det ställer stora krav på beredskapen, inte minst när det gäller 

information och kommunikation. 

Planen omfattar två delar, huvuddokumentet som beskriver 

grundförutsättningarna under en pandemi och en andra del som består av ett antal 

bilagor. Bilagorna syftar till att vara ett stöd för chefer och måste ständigt 

uppdateras efter varje given situation.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 16 mars 2020 

- Pandemiplan för Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnare 

__________  
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Dnr KS 2020/21 

KS § 45 Förändrad budgetprocess inför budget 
2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny budgetprocess 

från och med budgetår 2021. Förändringen innebär att:  

 en budgetkonferens hålls i mars 

 nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande utifrån 

volymförändringar, index, effekter av tidigare fattade beslut med mera i 

april (ej förändringar av verksamhetskvalitet och liknande). 

 kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för verksamhetsplan samt 

budgetramar i juni 

 i augusti/september upprättar nämnder och styrelse förslag till budget, 

avgifter och taxor samt verksamhetsplan. Förslaget ska rymmas inom de 

ramar som kommunstyrelsen beslutat om i juni 

 efter budgetutskottets beslut i oktober (vecka 42) finns budgetförslaget 

tillgängligt 

 det slutliga budgetbeslutet flyttas till november 

 nämnder och styrelse fastställer budget i december 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag 

om budgetprocess för kommande år innebärande att kommunfullmäktige fattar 

beslut om nästkommande års budget i november. 

Kommunstyrelsen har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram 

förslag till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 långsiktigt ska arbetas in i 

kommunens övergripande strategiska mål. Detta kommer kommunstyrelsen 

besluta om i separat ärende under våren 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 33 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 26 februari 2020 

Protokollsanteckning 

Christer Törnell (KD) önskar göra följande protokollsanteckning: 

"Jag anser att en tidig budgetprocess är att föredra. Det är olyckligt att vi med en 

förändrad budgetprocess inte har en gemensam syn, när budgeten skall beslutas, 

med Säffle kommun. Enligt min åsikt riskerar Teknik- och fritidsförvaltningens 

arbete att försvåras. Samma resonemang gäller även vårt kommungemensamma 

arbete inom överförmyndarförvaltningen. Dessutom beslutar man vid en tidig 

process hur personalstaten skall se ut nästkommande år vilket gör att vid en ev. 

övertalighet, så träder det i kraft vid budgetårets start." 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Överförmyndarnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

Revisionen 

__________  
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Dnr KS 2020/82 

KS § 46 Årsrapport 2019 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisade nettokostnader för 2019 uppgick till 122 151 tusen kronor (tkr), att 

jämföras med årsbudget på 121 194 tkr. Avvikelsen mot budget blev -957 tkr. 

De största avvikelserna avser 

 Kommunledning -386 tkr 

 Kanslienheten -589 tkr 

 Ekonomienheten +341 tkr 

 Miljöenheten +869 tkr 

 Kulturenheten –1 076 tkr 

 Utvecklingsenheten +479 tkr 

Investeringarna uppgick till 8,1 mnkr att jämföras med en investeringsbudget på 

14,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 38 

- Tjänsteskrivelse av controller den 20 februari 2020 

- Årsrapport 2019 den 20 februari 2020 

- Powerpoint 

Beslutet skickas till 

Stina Jonason 

Elisabeth Eskfelt 

Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 

__________  
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Dnr KS 2020/81 

KS § 47 Verksamhetsberättelse 2019 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 2019 års verksamhetsberättelse för 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt visionsstyrningsmodellen som Åmåls kommun arbetar efter ska varje 

nämnd och styrelse under början av året upprätta en verksamhetsberättelse för 

föregående års verksamhet. Berättelsen lyfter fram viktiga händelser under året 

och följer upp nämndens inriktningsmål.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 39 

- Tjänsteskrivelse av controller den 20 februari 2020   

- Förslag till verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019 daterad den 19 

februari 2020 

- Powerpoint 

Beslutet skickas till 

Stina Jonason 

Elisabeth Eskfeldt 

Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 

__________  
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Dnr KS 2019/396 

KS § 48 Inriktning Internkontrollplan 2020 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser följande processer att ingå i 

kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2020: 

 Dataskyddsförordningen GDPR  

 Attestreglemente med anvisningar 

 Arvodesreglemente – Intyg förlorad arbetsförtjänst 

 Motioner och medborgarförslag 

 Egenkontrollprogram för livsmedelshantering 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

(internkontrollplan). Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande 

följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera 

det interna kontrollsystemet. 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv 

förvaltning/verksamhet och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om 

att ha ordning och reda. 

I arbetet med 2020 års internkontrollplan har förvaltningen tagit fram 5 tänkbara 

processer som kan ingå i internkontrollplanen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 2020 februari § 24 

- Tjänsteskrivelse av controller den 5 februari 2020 

- Internkontrollplan – 2020 Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2018/368 

KS § 49 Godkännande av samrådshandlingar - 
Åmåls kommuns nya LIS-plan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingar och 

miljökonsekvensbeskrivning, samt beslutar att rubricerad plan kan sändas ut på 

samråd enligt PBL (2010:900) 3 kap 8 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2019 § 120 att ge tillväxtenheten i 

uppdrag att påbörja arbetet med en LIS-plan, som är ett tematiskt tillägg till 

kommunens översiktsplan som även den ska ses över alternativt omarbetas. 

Syftet med detta tematiska tillägg till översiktsplanen är att peka ut ett antal 

områden i kommunen som är lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (LIS). 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser, på så vis att kostnaden för 

samråd osv ryms inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 34 

- Tjänsteskrivelse av plan- och bygglovsingenjör den 27 februari 2020 

- Samrådshandlingar LIS-plan den 21 februari 2020 

- Miljökonsekvensbeskrivning den 21 februari 2020 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 

Tf plan- och fastighetschef 

Plan- och bygglovsingejör 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-18  18 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/285 

KS § 51 Godkännande av samrådshandling - 
Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 
1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingar och undersökning om 

betydande miljöpåverkan, samt beslutar att rubricerad plan kan sändas ut på 

samråd enligt PBL (2010:900) 5 kap 11 §. 

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. Planområdet är ca 51 ha och detaljplanen 

möjliggör för ca 170 bostäder varav cirka 20 har byggt idag. 

Gällande detaljplan 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. 

Detta 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. Planändringen syftar till att underlätta utbyggnad av området genom 

borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser. 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Exploatören står 

för plankostnaden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 36 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 2 mars 2020 

- Planbeskrivning den 27 februari 2020 

- Planbestämmelser 

- Plankartor 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Beslutet skickas till 

Tf plan- och fastighetschef 

Daniel Nordholm, SBK Värmland AB 

__________  
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Dnr KS 2020/90 

KS § 52 Tilläggsbudget investeringar 2020 (ej 
genomförda 2019) för kommunstyrelsen samt 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudget 

avseende investering från 2019 års budget överförd till 2020 för Åmåls kommun 

enligt följande: 

1. 6 496 000 kronor till kommunstyrelsen 

2. 286 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden 

3. 6 256 000 kronor till teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

4. 602 000 kronor till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för egen del om tilläggsbudget avseende investering 

från 2019 års budget överförd till 2020: 

1. Kommunstyrelseförvaltningen 6 496 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 

De förvaltningar/nämnder som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget 

har inkommit med motivering till varför man önskar flytta med sig ej 

nyttjade investeringsmedel från 2019 till 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 40 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 26 februari 2020 

- Bilaga investeringsäskande (ej genomförda 2019) den 25 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Berörda nämnder 

__________  
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Dnr KS 2019/328 

KS § 53 Inspel av förslag till cykelsatsningar år 
2022-2025 inom ramen för regional 
transportinfrastrukturplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt kommunchefens skrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen avser att ta fram förslag till åtgärder inom potten 

för cykel inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–2029. 

Planerad tidsperiod för den här prioriteringsomgången är 2022 – 2025. Under 

tidsperioden finns 147 mnkr avsatt för cykelåtgärder på regionalt statligt vägnät. 

Medel avsatta regional plan kompletteras med 50 % medfinansiering från 

kommunerna. Det sammanlagda prioriteringsutrymmet blir därmed cirka 300 mkr 

för perioden 2022–2025.  

Avsikten är att Västra Götalandsregionen med stöd av Trafikverket under hösten 

2020 ta fram en prioriterad åtgärdslista utifrån 

kommunernas/kommunalförbundens inspel. Slutlig prioriterad åtgärdslista bereds 

av beredningen för hållbar utveckling inför beslut i regionstyrelsen i november 

2020.  

Kommunerna ska i sina inspel beskriva önskade cykelåtgärder på det regionalt 

statliga vägnätet utifrån bland annat vardagspendling, skolresor, fritidsaktiviteter 

och trafiksäkerhet. Kommunernas inspel ska senast 1 april 2020 ha inkommit till 

Trafikverket. 

För Åmåls kommuns del har gatuenheten inom teknik- och fritidsnämnden Säffle-

Åmål berett ärendet, samt plan- och fastighetsenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 26 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 13 februari 2020 

- Förslag till yttrande den 24 januari 2020 

- Missiv, mall för inspel 

Beslutet skickas till 

Yttrandet skickas till Trafikverket senast 1 april 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/115 

KS § 54 Svar på skrivelse från Ett Dalsland i 
tillväxt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att besvara eDITs 

skrivelse i enlighet med kommunledningskontorets ståndpunkt samt att avsluta 

medlemskapet i föreningen Ett Dalsland i Tillväxt. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett Dalsland i Tillväxt (eDIT) är en ideell förening vars huvudsakliga ändamål är 

att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell 

sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd 

från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling där kommunerna i Dalsland, 

Företagarna och Dalslands Turist AB är samverkande parter. 

Styrelsen för eDIT efterfrågar i skrivelse en återkoppling från 

Dalslandskommunerna angående projektets framtid och kommunernas syn på 

eDITs roll i Dalsland. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef den 9 mars 2020 

- Skrivelse med bilaga från eDITs styrelse 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 

__________  
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Dnr KS 2019/423 

KS § 55 Svar på motion om att Åmåls kommun 
utreder möjligheten till etablering av ett 
fängelse i kommunen - Törnell (KD) och 
Hårdstedt (KD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Törnell (KD) och Lillemor Hårdstedt (KD) lämnade den 26 november 

2019 in en motion där de föreslår att Åmåls kommun ska ta kontakt med 

Kriminalvården för att meddela att Åmåls kommun är beredda att etablera ett 

fängelse i kommun. De vill också att kommunen undersöker möjligheten till 

lämplig etableringsplats i kommunen. Anledningen till detta enligt motionärerna 

är att Åmåls kommun har en hög arbetslöshet och att Kriminalvården är i behov 

av nya anläggningar. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen där kommunledningskontoret och 

kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår ett bifall av 

motionen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 10 mars 2020 

- Motion av Törnell (KD) och Hårdstedt (KD) den 26 november 2019 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 

Kommundirektör 

Kansli- och utredningschef 

__________  
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Dnr KS 2019/487 

KS § 56 Svar på motion om älgjakt på Åmåls 
kommuns mark på Hanebol - Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen 

besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 16 december 2019. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen, där plan- och fastighetsenheten har 

berett ärendet. 

Motionären vill att det utreds hur älgjakten på Hanebol, på Åmåls kommuns 

marker regleras. Han frågar vilka det är som jagar, vilka som styrt över jakten 

samt hur mycket kommunen fått in i jaktarrende de sista 30 åren för den aktuella 

jakten. 

Motionen har beretts av plan- och fastighetsenheten, som anser att 

kommunfullmäktige bör besluta att motionen är besvarad. Korsbyns jaktlag har 

under många bedrivit avdrivning från kommunens mark i Hanebolsområdet, och 

ingen jakt med vapen har förekommit i området. Detta har skett utifrån en muntlig 

överenskommelse som träffades mellan en kommunal tjänsteperson och en 

representant från jaktlaget. Utöver avdrivning av djur under jaktsäsong har 

jaktlaget även varit behjälplig med skyddsjakt vid behov. Plan- och 

fastighetsenheten arbetar nu med att se över samtliga arrendeavtal, inklusive 

jaktarrendeavtal. Denna överenskommelse kommer att vara en del av översynen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 23 

- Tjänsteskrivelse från tf plan- och fastighetschef den 20 februari 2020 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 16 december 2019 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Tf enhetschef plan- och fastighetsenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/452 

KS § 57 Svar på motion om ledamöternas 
placering i fullmäktigesalen - Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) har inkommit med en motion om att möblera om bänkarna 

i fullmäktigesalen. Motionen föreslår att det ska möbleras om när fullmäktige 

sammanträder i Päronsalen. Detta utifrån motionärens eget resonemang om de i 

fullmäktige representerade partiernas blocktillhörighet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att ärendet skulle 

remitteras till kommunfullmäktiges presidium för beredning. Fullmäktiges 

presidium föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 22 

- Motionssvar från kommunfullmäktiges ordförande den 23 januari 2020 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 2 december 2019 

Beslutet skickas till 

Motionären 

__________  
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Dnr KS 2018/373 

KS § 58 Svar på medborgarförslag om KMV-
klassning av vattendrag inom Åmåls kommun - 
Per Holmquist 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

anse medborgarförslaget besvarat, med hänsyn till det remissvar som Åmåls 

kommun Havs- och Vattenmyndigheten gällande förslag till nationell plan för 

omprövning av vattenkraft (KS 2019/211). Remissvaret bifogas till 

förslagsställaren.   

Sammanfattning av ärendet 

EU:s vattendirektiv gäller i alla EU-länder och syftet är att vi ska ta hand om våra 

vattenresurser för kommande generationer. Sverige är uppdelat i fem 

vattendistrikt efter avrinningsområden. Åmåls kommun tillhör Västerhavets 

vattendistrikt och här har Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsetts till 

vattenmyndighet. Det är vattenmyndigheten som, om vissa förutsättningar råder, 

ska besluta om KMV-klassning av vattenförekomster. En KMV-klassning kan 

leda till miljökvalitetsnormen går från ”god ekologisk status” till ”god ekologisk 

potential”, vilket kan sänka kraven på åtgärder. 

Frågan om KMV har bland annat aktualiserats genom att det nyligen kommit 

lagkrav på att vattenkraften ska omfattas av moderna miljövillkor inom en 20-

årsperiod, samt att tillämpning av lagstiftning gällande miljökvalitetsnormer 

nyligen förändrats genom prejudicerande domar. De nya lagkraven har lett till en 

förståelig oro för konsekvenserna, vilket framgår av aktuellt medborgarförslag.  

Att bedöma om KMV-klassning är inte en uppgift för kommunen.  Kommunen 

förutsätter att vattenmyndigheterna utför sitt uppdrag enligt gällande lagstiftning 

vilken numera anger att myndigheten ska KMV-klassa där så är möjligt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 41 

- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg den 26 februari 2020 

- Motion av Per Holmquist den 15 november 2018 

- Protokollsutdrag - remissvar kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 149 

Beslutet skickas till 

Förslagsställare 

Miljöstrateg 

__________  
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Dnr KS 2019/99 

KS § 59 Svar på medborgarförslag om 
bykompost - Elsa Dalstrand 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att med motiveringen 

att kommunen i dagsläget fokuserar på införandet av det nya insamlingssystemet 

för kärl- och säckavfall, att avslå medborgarförslaget om att anordna bykompost i 

Fengersfors.  

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag angående bykompost, för skrymmande trädgårdsavfall, i 

Fengersfors inkom i februari 2019. 

Miljöenheten, som fick i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget, har varit i 

kontakt med renhållningen på teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål och 

fått verksamhetens reflektion på medborgarförslaget. Renhållningen anser inte att 

en bykompost, enligt beskrivningen i medborgarförslaget, är förenlig med 

kommunens gällande renhållningsföreskrifter. När det gäller trädgårdsavfall så 

kan detta antingen komposteras på den egna fastigheten alternativt lämnas till 

kommunen på återvinningscentralen Östby miljöstation. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att medborgare kommer med förslag 

om förbättringar i Åmåls kommun. Det är positivt med miljötänk ute i kommunen 

och miljöenheten gläds åt viljan att göra bra saker för miljön – kretsloppstänket 

och att var och en försöker minska sina transporter är inspirerande. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunens fokus under kommande 

period behöver ligga på den storskaliga satsningen på införandet av det nya 

insamlingssystemet för kärl- och säckavfall (som innefattar separat insamling av 

matavfall).  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 42 

- Tjänsteskrivelse av miljöchef den 18 februari 2020 

- Medborgarförslag den 18 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Miljöchef 

Förslagsställare 

Renhållningschef 

__________  
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Dnr KS 2019/475 

KS § 60 Information: Svar på remiss - För 
flerspråkighet, kunskapsutveckling och 
inkludering - modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och 

inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål på 

remiss från Utbildningsdepartementet. SOU 2019:18 har utrett och kartlagt 

behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och 

studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. 

SOU 2019:18 föreslår bland annat: 

 att den minsta garanterade undervisningstiden ska regleras i timplanerna 

för grundskolan och motsvarande skolformer,  

 att huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet 

modersmål inte ska vara begränsat till sju läsår, 

 att antalet deltagande elever inte ska begränsa huvudmannens skyldighet 

att anordna undervisning i ämnet modersmål 

 att rätten till undervisning i modersmål för elever som kommer utan 

vårdnadshavare ska regleras i skollagen, 

 att elever ska kunna få undervisning i modersmål i mer än ett språk, 

 att ämnet modersmål även fortsättningsvis ska vara ett frivilligt ämne, 

och  

 att rätten till studiehandledning på modersmål för nyanlända elever ska 

förstärkas. 

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden som berett ärendet och 

lämnat förslag till yttrande för Åmåls kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutade att lämna yttrande för Åmåls kommun då kommunstyrelsen inte hade 

hunnit besluta i ärendet på grund av tidsbrist. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 25 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 11 januari 2020 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 23 januari 2020 § 6 

- SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål 

- Missiv för SOU 2019:18 
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Dnr KS 2020/22 

KS § 61 Kommunernas årliga rapportering till 
vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska rapportera genomförda åtgärder 2019 utifrån 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021. Frågorna avser främst 

åtgärder inom miljötillsyn och prövning, va-området och samhällsplanering.  

Syftet med rapporteringen är främst att följa upp huruvida miljökvalitetsnormer 

för vatten kommer att uppfyllas eller inte. Den utgör även underlag för 

revideringen av åtgärdsprogrammet inför perioden 2021-2027. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 27 

- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg den 11 februari 2020 

- Bilaga med ifyllt svarsformulär (Obs står felaktigt 2018) 

- Utskick från vattenmyndigheterna 

__________  
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Dnr KS 2020/23 

KS § 62 Enkät - Aktuell Hålllbarhets 
kommunrankning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidningen Aktuell Hållbarhet skickar varje år ut en enkät på miljö- och 

hållbarhetsområdet som innehåller både återkommande och nya frågor. Frågorna 

handlar ofta om aktuella och nya arbetsområden inom hållbarhetsarbetet i 

Sverige. Samma frågor skickas till alla kommuner oavsett storlek. I årets enkät 

har kriterierna för att kunna svara Ja på frågorna förtydligats. 

Svaren räknas samman och publiceras i april som en ranking av kommuner inom 

olika kommunkategorier där Åmål tillhör kategorin ”landsbygdskommuner”. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 28 

- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg den 11 februari 2020 

- Ifyllt svarsformulär 

- Utskick från Aktuell Hållbarhet 

Beslutet skickas till 

Aktuell Hållbarhet senast 24 februari 2020 

Miljöstrateg 

  

__________  
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KS § 63 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut av färdtjänsthandläggare daterad 2 mars 2020 

- Personalchefens delegationsbeslut enligt lista den 13 mars 2020 

- Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande den 28 februari 2020 och 12 

mars 2020 

__________  
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KS § 64 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll ÅKAB 2020-02-27 

- Protokoll ÅKAB 2020-03-11 

- Protokoll SÅAB 2020-02-27 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 

__________ 


