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Plats och tid

KF-salen kl. 10:08–12:25, ajournering kl. 11:25-12:07

Ledamöter

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande
Olof Eriksson (S)
Peter Olsson (V)
Lotta Robertsson Harén (MP)
Michael Karlsson (M)
Lars-Olof Ottosson (C)
Ove Kaye (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Bengtsson (S), ersätter Michael Karlsson (S)
Jerry Saxin (S), ersätter Rolf Lindström (S)
Peter Stenberg (L), ersätter Ulla Berne (M)
Kjell Kaså (C), ersätter Anders Bäckström (C)

Ersättare

Christer Örtegren (S)
Hassan Dalo (S)
Susanne Carlsson (SD)

Övriga deltagare

Björn Skog, kansli- och utredningschef, kommunledningskontoret
Anders Sandén, kommunchef
Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunledningskontoret
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KS § 65 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Till justeringsperson väljs Lars-Olof Ottosson (C).
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KS § 66 Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan godkänns. Protokollet ska hanteras med omedelbar justering.
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Dnr KS 2020/100

KS § 67 Näringslivsbefrämjande åtgärder till
följd av coronapandemin
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att under 2020 avskaffa avgifterna för miljötillsyn
samt tillsyn av livsmedelshantering, alkoholtillstånd, försäljning av tobaksvaror
samt receptfria läkemedel. Avgiftslättnaden skall också verka retroaktivt för hela
året och omfatta andra kommunala avgifter kopplade till den tillsynspliktiga
verksamheten, förutom nyanmälan.
Kommunfullmäktige beslutar att under 2020 avskaffa avgiften för privatpersoner
som ansöker om bygglov i kommunen. Avgiftslättnaden skall också verka
retroaktivt för ansökningar som inkommit tidigare under året.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Åmåls kommun beslutar att:






Uppmana Åmåls kommunfastigheter AB att besluta om möjlighet för
kommersiella hyresgäster att skjuta upp inbetalning av hyra samt att träffa
överenskommelse med hyresgäster om stegvis återbetalning av de
hyresskulder som därigenom uppstår.
Anta de föreslagna näringslivsbefrämjande åtgärderna i enlighet med
tjänsteskrivelsen och uppdra åt kommunchefen samt berörda
förvaltningschefer att verkställa insatserna och återrapportera resultatet
till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 6 månader efter pandemin inte
längre kan anses ha direkt samhällsstörande verkningar på Åmåls
kommun.
Den negativa resultatpåverkan som uppkommer till följd av besluten ovan
ska redovisas i respektive enhet/förvaltning och särredovisas som
uppkomna till följd av coronapandemin.

Reservation
Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L) reserverar sig mot följande delar av beslutet, till förmån för egna
förslag/yrkanden:
- Ökat friskvårdsbidrag för anställda i Åmåls kommun.
- Påskgåva till anställda i Åmåls kommun.
- Möjlighet för elever på Karlbergsgymnasiet, som är folkbokförda i Åmåls
kommun, att köpa hämtmat på lokala restauranger.
- Färdiglagade rätter köps in från lokala restauranger för att förse äldreboenden
samt hemtjänst med mat.
- Kommunala verksamheter gör sina inköp av fika på lokala caféer och bagerier.
- Inköp av frukt, grönt och mejerivaror ska ske hos lokala livsmedelshandlare.
- Besöksnäringen stimuleras genom att avgifter för uppställning av husbilar samt
avgift för båtplats i gästhamnen tillfälligt avskaffas under 2020.
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Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L) reserverar sig mot beslutet att avslå förslaget om att
överföra kostnader från förslaget till näringslivsbefrämjande åtgärder till
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningsdelar som särskilt hårt prövas
av coronapandemin.
Ove Kaye (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i helhet, till förmån
för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Den pågående och allvarliga coronapandemin påverkar just nu stora delar av
världen, så också Åmåls kommun. Främst är det människors liv och hälsa som
står på spel och behöver värnas. Men i takt med att samhället och människors
handlingsutrymmen begränsas – i syfte att minska smittspridningen – får också
pandemin avsevärd negativ inverkan på samhällslivet i övrigt, inte minst
näringsliv och ekonomi.
Åmåls kommun hade ett bekymmersamt samhällsekonomiskt läge redan innan
coronapandemin. Näringsidkare och företagare har under senare år inte varit
opåverkade av den ökade internationell konkurrensen, avmattningen i ekonomin,
urbaniseringen och de digitala handelsplattformarnas ökade marknadsandelar.
Adderas till detta bör att Åmål för närvarande noteras för rikets tredje högsta
arbetslöshet och att en betydande del av försörjningsbördan för många åmålsbor
vilar på kommunen. Sammantaget innebär det att Åmåls kommun måste anses
vara särskilt sårbar för den typ av påfrestning som vi nu ser på den lokala
ekonomin.
Detta bekräftas också i delrapporter från den utredning kring arbetslöshet som för
närvarande utförs för kommunens räkning av Karlstads universitet. Av
utredningen framgår att varje gång en lågkonjunktur slagit mot sysselsättningen i
Sverige de senaste 20-25 åren, har Åmål drabbats hårdare och mer varaktigt än
riket i genomsnitt.
Kraftfull samverkan krävs mellan konsumenter, stat, näringsliv men också
kommunen. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in, finns all anledning att tro att de
ekonomiska skadeverkningarna blir både allvarliga och ihållande.
Kommunen måste – inom sin rådighet och handlingsförmåga – dra sitt strå till
stacken för att säkerställa att så många normalt livskraftiga företag som möjligt
klarar av att hålla sin verksamhet flytande till dess att pandemin bekämpats.
Förutom att stötta näringslivets aktörer är det av yttersta vikt att kommunen gör
vad den kan för att bevara arbetstillfällen och människors möjlighet till egen
försörjning.
Kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret har i bred
samverkan med övriga kommunala förvaltningar och på den politiska ledningens
uppdrag arbetat fram en bred arsenal med näringslivsbefrämjande åtgärder som i
korthet kan sammanfattas enligt nedan:
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Justerare

friskvård och motion. De extra 1 000 kronorna ska endast kunna nyttjas i
Åmåls kommun, vilket styrks med kvitto i sedvanlig ordning.
Alla anställda i Åmåls kommun, oberoende av anställningsform, tilldelas
en påskgåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som kan nyttjas i
lokala butiker, till ett värde av 300 kronor per person. Påskgåvan ska
betraktas som ett tecken på uppskattning för arbetsinsatserna under de
svåra omständigheter som pandemin innebär men också ett
stimulansmedel för lokala handlare. Presentkortet ska ha en kort
nyttjandetid och löpa ut under förslagsvis maj månad 2020, för att ge
omedelbar stimulans till det lokala näringslivet.
Elever på Karlbergsgymnasiet som för närvarande bedriver distansstudier
på grund av pandemin och som är folkbokförda i Åmåls kommun erbjuds
lunchkuponger som kan användas för köp av hämtmat på lokala
restauranger. Detta för att kompensera eleverna för den uteblivna skolmat
som de inte kan åtnjuta under sin hemmavaro, men också för att stimulera
lokala restauratörer. För elever som är folkbokförda i annan kommun
kompenserar Åmåls kommun deras respektive hemkommun
livsmedelskostnaden för de dagar skolan har stängt.
Alla avgifter för bygglov för privatpersoner tas tillfälligt bort. Detta gäller
för samtliga bygglov som ansöks under 2020 och gäller även retroaktivt
för ansökningar som inkommit tidigare under året. Avsikten är att
stimulera byggnation och investeringar som kan stimulera handlare av
byggmaterial såväl som lokala hanterverkare.
Alla avgifter kopplat till tillsyn gällande hantering av livsmedel, miljö,
försäljning av alkohol, receptfria läkemedel och tobaksvaror tas tillfälligt
bort. Detta gäller all tillsyn som sker under 2020 och retroaktivt för tillsyn
som utförts tidigare under året, men lättnaden omfattar inte nyansökan av
tillstånd.
Färdiglagade rätter köps in av lokala restauranger för att förse
kommunens äldreboenden samt hemtjänst med mat, fram till 31 maj.
Inköpen sker från de restauranger som har godkänd livsmedelsanläggning
och inköpen sprids ut mellan aktörerna med hänsyn till intresse/förmåga
att leverera.
Samtliga verksamheter i kommunen gör sina inköp av fika (matbröd samt
fikabröd) via lokala bagerier och caféer, fram till 31 maj.
Inköp av frukt, grönt och mejerivaror ska ske hos lokala
livsmedelshandlare.
Alla verksamheter och förvaltningar uppmanas att för övrigt och i så hög
grad som möjligt styra om sina inköp av varor och tjänster till lokala
leverantörer, för att stimulera det lokala näringslivets överlevnad. Hänsyn
måste givetvis tas till potentiella hinder i form av leveranskapacitet och
avtalsförhållanden.
De kommersiella hyresgäster som hyr lokaler av kommunen eller
kommunens fastighetsbolag, Åmåls kommunfastigheter AB, erbjuds efter
individuell prövning möjlighet till framskjuten hyreskostnad och stegvis
återbetalning när samhället återgått till normalläge.
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Tillståndsgivningen för uteserveringar förenklas, snabbas upp och görs
avgiftsfri. Ansökningsmöjligheten förlängs även utanför ordinarie
säsong.
Butiker som önskar idka försäljning utanför sina ordinarie lokaler
kommer att få möjlighet till detta genom kostnadsfria tillstånd.
Tillståndsgivningen kommer att vara enkel och ansökningar hanteras
skyndsamt.
Kommunen förkortar sin betalningstid till samtliga lokala leverantörer av
varor och tjänster.
Besöksnäringen stimuleras genom att avgifter för uppställning av husbilar
samt avgift för båtplats i gästhamnen tillfälligt avskaffas under 2020.

Samtliga åtgärder enligt ovan kan förlängas efter beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott, förutom de åtgärder som rör kommunala taxor.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef 31 mars 2020
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2020 § 57
- Ändringsyrkanden från SD med bilaga 1

Yrkande
Ove Kaye (SD) yrkar att: "Eleverna på karlbergsskolan ska beställa lunchlådor
som lagas av ordinarie personal på karlbergsskolan och att lunchlådorna hämtas
av eleverna på Karlbergsskolan. På detta sätt kommer vi antagligen inte i konflikt
med lagen om offentlig upphandling. Besparingen som görs i jämförelse med
tjänsteskrivelsen läggs i "påskägget" se bilaga 1.
Maten till kommunens äldreboende och den som levereras av hemtjänsten ska
lagas av ordinarie personal i ordinarie kök. På detta sätt kommer vi antagligen
inte i konflikt med lagen om offentlig upphandling. Besparingen som görs i
jämförelse med tjänsteskrivelsen läggs i "påskägget" se bilaga 1.
Höjningen av friskvårdbidraget genomförs inte. Besparingen som görs i
jämförelse med tjänsteskrivelsen läggs i "påskägget" se bilaga 1.
Påskgåvan på 300:- genomförs inte. Besparingen som görs i jämförelse med
tjänsteskrivelsen läggs i "påskägget" se bilaga 1.
Slopandet av uppställningsavgifter för husbilar och avgift för båtplats i
gästhamnen genomförs inte. Besparingen som görs i jämförelse med
tjänsteskrivelsen läggs i "påskägget" se bilaga 1.
Frigjorda medel som ligger i "påskägget" vill vi fördela på alla kommunens
invånare över 18 år genom dels 1 st presentkort på 150:- att använda i valfri butik
i Åmåls kommun, dels 2 st lunchkuponger a 75:- st för avhämtning av mat på
valfritt matställe i Åmåls kommun. Presentkort och lunchkuponger ska ha en kort
löptid på max 1-2 mån
Frigjorda medel (se bilaga 1) i "påskägget är ca 3 miljoner och antalet invånare
över 18 år beräknar vi till ca 10 000st."
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Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L) yrkar bifall till följande delar av förslaget från kommunstyrelsens
arbetsutskott:
- Fullmäktige föreslås att avskaffa avgifter för miljötillsyn, livsmedelshantering,
miljötillsyn, alkoholtillstånd, försäljning av tobaksvaror samt receptfria
läkemedel.
- Fullmäktige föreslås att besluta om att under 2020 avskaffa avgiften för
privatpersoner som ansöker om bygglov i kommunen.
- Åmåls kommunfastigheter AB uppmanas att besluta om möjlighet för
kommersiella hyresgäster att skjuta upp inbetalning av hyra samt träffa
överenskommelse om stegvis återbetalning av dessa hyresskulder.
- Alla verksamheter i kommunen uppmanas att så hög grad som möjligt styra om
sina inköp till lokala leverantörer.
- Tillståndsgivning för uteserveringar förenklas och görs avgiftsfritt.
- Butiker ges möjlighet att kostnadsfritt få tillstånd för försäljning utanför
ordinarie lokaler.
- Kommunen förkortar sin betalningstid till samtliga lokala leverantörer.
Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L) yrkar på återremiss när det gäller följande delar av förslaget från
kommunstyrelsens arbetsutskott:
- Färdiglagade rätter köps in från lokala restauranger för att förse äldreboenden
samt hemtjänst med mat
- Kommunala verksamheter gör sina inköp av fika på lokala caféer och bagerier
- Inköp av frukt, grönt och mejerivaror ska ske hos lokala livsmedelshandlare
Yrkandet på återremiss motiveras på följande sätt:
"Jag yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning gällande:
a) I vilken omfattning strider förslaget mot gällande regelverk och lagar (ex.vis
LOU mm)
b) Hur fördelas stödet mellan de olika aktörerna för att säkerställa att otillbörligt
gynnande utesluts
c) Hur garanteras att anlitad restauratör följer de råd och anvisningar som
förmedlas i pandemihämmande syfte
d) Hur hanteras ansvarsfrågan vid en eventuell uppdagad smittspridning, initierad
genom anlitad restauratör
e) Vilka konsekvenser, civilrättsligt och annat, kan beslutande politiker - men
också kommunen riskera att 'drabbas' av vid föreslagna överträdelser
(kontraktsbrott mot nuvarande leverantörer, LOU mm.)"
Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L) yrkar att beslutet om att erbjuda elever på Karlbergsgymnasiet, som
är folkbokförda i kommunen, hämtmat på lokala restauranger, ändras enligt
nedanstående: "Elever på Karlbergsgymnasiet som för närvarande bedriver
distansstudier på grund av pandemin och som är folkbokförda i Åmåls kommun
erbjuds att, mot uppvisad beställning, utkvittera hämtmat i form av 'lunchbox' vid
skolans faciliteter. Detta för att kompensera eleverna för den uteblivna skolmat
som de inte kan åtnjuta under sin hemmavaro. För elever som är folkbokförda i
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annan kommun kompenserar Åmåls kommun deras respektive hemkommun
genom att återbetala halva den del av skolpengen som avser skolmat."
Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L) yrkar på avslag gällande nedanstående delar av förslaget från
kommunstyrelsens arbetsutskott:
- Ökat friskvårdsbidrag för anställda i Åmåls kommun
- Påskgåva till anställda i Åmåls kommun
- Besöksnäringen stimuleras genom att avgifter för uppställning av husbilar samt
avgift för båtplats i gästhamnen tillfälligt avskaffas under 2020
När det gäller yrkandet om uppställningsplatser och gästhamn så hänvisas till
rekommendationer från exempelvis Folkhälsomyndigheten i pandemitider.
Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L) yrkar på att de medel som beräknats som kostnader för höjt
friskvårdsbidrag samt påskgåva till anställda i Åmåls kommun, "slås samman och
tillförs VAN, att fördelas på de grupper i verksamheten som belastas hårdast.
Förvaltningen ansvarar för att avgöra hur medlen ska användas, t.ex.
löneincitament för övertid, OB eller annat."

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sig kl. 11:25-12:07.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott, flera ändringsyrkanden samt yrkanden om avslag och återremiss
från Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L) och ett förslag till beslut från Ove Kaye (SD).
Ordföranden beslutar att gå igenom förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott
del för del och ställa proposition på varje del i förslaget.
I frågan om att föreslå kommunfullmäktige att avskaffa avgifterna för
miljötillsyn, tillsyn av livsmedelshantering, alkoholtillstånd, försäljning av
tobaksvaror samt receptfria läkemedel finner ordföranden att det bara finns ett
förslag till beslut och kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag från
arbetsutskottet.
I frågan om att föreslå kommunfullmäktige att avskaffa avgiften för
bygglovsansökningar i Åmåls kommun för privatpersoner under 2020 finner
ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut och kommunstyrelsen beslutar
enligt detta förslag från arbetsutskottet.
I frågan om att uppmana Åmåls kommunfastigheter AB att erbjuda uppskjuten
inbetalning av hyror samt göra överenskommelser om stegvis återbetalning om
hyresskuld finner ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut och
kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag från arbetsutskottet.
I frågan om ökat friskvårdsbidrag till anställda i Åmåls kommun finner
ordföranden att det finns två förslag till beslut: förslaget från arbetsutskottet
samt avslagsyrkandet från Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell
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Kaså (C) samt Peter Stenberg (L). Ordföranden ställer proposition på förslagen
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
I frågan om påskgåva till anställda i Åmåls kommun finner ordföranden att det
finns två förslag till beslut: förslaget från arbetsutskottet samt avslagsyrkandet
från Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L). Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
I frågan om erbjudandet om hämtmat på lokala restauranger för elever på
Karlbergsgymnasiet som är folkbokförda i Åmåls kommun finner ordföranden att
det finns två förslag till beslut: förslaget från arbetsutskottet samt förslaget från
Michael Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter
Stenberg (L). Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
I frågan om inköp på lokala restauranger av färdiga rätter till kommunens
äldreboende och hemtjänst finner ordföranden att det finns två förslag till beslut:
förslaget från arbetsutskottet samt ett yrkande om återremiss från Michael
Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter Stenberg (L).
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner
att kommunstyrelsen beslutar att frågan ska avgöras idag. Därefter ställer
ordföranden proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
I frågan om att kommunens verksamheter ska köpa in fika på lokala caféer och
bagerier finner ordföranden att det finns två förslag till beslut: förslaget från
arbetsutskottet samt ett yrkande om återremiss från Michael Karlsson (M), LarsOlof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter Stenberg (L). Ordföranden ställer
först proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar
att frågan ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget
från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
I frågan om att kommunens verksamheter ska köpa in frukt, grönt och mejerivaror
hos lokala livsmedelshandlare finner ordföranden att det finns två förslag till
beslut: förslaget från arbetsutskottet samt ett yrkande om återremiss från Michael
Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter Stenberg (L).
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner
att kommunstyrelsen beslutar att frågan ska avgöras idag. Därefter ställer
ordföranden proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
I frågan om att tillstånd för uteserveringar ska snabbas upp och göras kostnadsfritt
finner ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut och kommunstyrelsen
beslutar enligt detta förslag från arbetsutskottet.
I frågan om att ge butiker möjlighet att få gratis tillstånd att idka försäljning
utanför sina ordinarie lokaler finner ordföranden att det bara finns ett förslag till
beslut och kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag från arbetsutskottet.
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I frågan om att kommunen förkortar sin betalningstid till samtliga lokala
leverantörer finner ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut och
kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag från arbetsutskottet.
I frågan om att ta bort avgift för uppställningsplats för husbilar samt båtplatser i
gästhamnen finner ordföranden att det finns två förslag till beslut: förslaget från
arbetsutskottet samt ett avslagsyrkande från Michael Karlsson (M), Lars-Olof
Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter Stenberg (L). Ordföranden ställer
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
När ordföranden ställt proposition på alla delar av förslaget från arbetsutskottet,
finner ordföranden att det finns ett förslag från Michael Karlsson (M), Lars-Olof
Ottosson (C), Kjell Kaså (C) samt Peter Stenberg (L) om att överföra resurser från
paketet med näringsbefrämjande åtgärder till Välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden. Ordföranden ställer propositions på avslagsyrkandet
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta förslag till beslut.
Ordföranden finner att det nu finns ett huvudförslag från arbetsutskottet samt ett
förslag från Ove Kaye (SD). Ordföranden ställer proposition på förslagen
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från arbetsutskottet.
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