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Justeringens plats och tid Stadshuset 7 april 2020 kl 15:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 23–56 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Jerry Saxin                                                         Michael Karlsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-03-31 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-04-08 Datum då anslaget tas ned 2020-04-29 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 13:00–14:50, ajournering kl. 14:25-14:35 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Anders Sandén, kommunchef, § 26 

Daniel Andersson, säkerhetssamordnare, § 26 
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Ledamöter Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Jerry Saxin (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Hassan Dalo (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Kjell Kaså (C) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Tomas Lindström (TL), § 23- del av § 26 
 

  
Tjänstgörande ersättare Michael Henriksson (S), ersätter Michael Karlsson (S) 

Carina Carlsson (S), ersätter Fredrik Bengtsson (S) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 23 Val av justerare 5 

KF § 24 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 25 Meddelanden 7 

KF § 26 Information: Coronavirus/Covid-19 8 

KF § 27 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag - Mikael Norén (S) (1:e vice 

ordförande kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande valberedningen, ersättare som 

ombud i SÅAB, ersättare som ombud i ÅKAB) 9 

KF § 28 Avsägelse av uppdrag som ledamot tillika ordförande i Stadsnät i Åmål AB - 

Göran Karlsson (S) 10 

KF § 29 Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i 

valberedningen, ersättare som ombud i SÅAB, ersättare som ombud i ÅKAB efter 

Mikael Norén (S) 11 

KF § 30 Fyllnadsval av ordförande i Stadsnät i Åmål AB efter Göran Karlsson (S) 12 

KF § 31 Fyllnadsval av ledamot i Stadsnät i Åmål AB efter Göran Karlsson (S) 13 

KF § 32 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ola Jaber (S) 14 

KF § 33 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag - Klara Sundkvist (M) (ersättare i 

kommunfullmäktige, ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden) 15 

KF § 34 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden efter Klara 

Sundkvist (M) 16 

KF § 35 Avsägelse av politiska uppdrag - Eivor Leander (L) (ersättare i 

kommunfullmäktige, ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden, ersättare i 

styrgrupp välfärd och folkhälsa) 17 

KF § 36 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden efter Eivor 

Leander (L) 18 

KF § 37 Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Linda 

Stenberg (SD) 19 

KF § 38 Fyllnadsval av en ledamot och en ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

efter Linda Stenberg (SD) 20 

KF § 39 Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden  - Ann 

Ottosson (M) 21 

KF § 40 Fyllnadsval av en ledamot och en ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

efter Ann Ottosson (M) 22 

KF § 41 Möjlighet till distansmöten för nämnder och styrelse i Åmåls kommun 23 
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KF § 42 Översiktsplan för Åmåls kommun – begäran om godkännande av 

aktualitetsprövning och planuppdrag 25 

KF § 43 Nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och ägardirektiv - Vänerhamn AB 27 

KF § 44 Åmåls kommuns säkerhetsstrategi 2020-2023 29 

KF § 45 Förändrad budgetprocess inför budget 2021 30 

KF § 46 Svar på motion om att Åmåls kommun utreder möjligheten till etablering av ett 

fängelse i kommunen - Törnell (KD) och Hårdstedt (KD) 31 

KF § 47 Svar på medborgarförslag om KMV-klassning av vattendrag inom Åmåls 

kommun - Per Holmquist 32 

KF § 48 Svar på medborgarförslag om bykompost - Elsa Dalstrand 33 

KF § 49 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund - Direktionsmötet i korthet från 13 

februari 2020 34 

KF § 50 Inlämnat medborgarförslag om ny informationstavla i Plantaget - Sten 

Lindström 35 

KF § 51 Inlämnat medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra sida längs med 

Strandgatan- Sten Lindström 36 

KF § 52 Inlämnat medborgarförslag om maximal hastighet på 30 km/tim i Åmåls tätort - 

Hans Andersen 37 

KF § 53 Inlämnat medborgarförslag om solceller på Nygårds industriområde - Hans 

Andersen 38 

KF § 54 Svar på motion om älgjakt på Åmåls kommuns mark på Hanebol - Tomas 

Lindström (TL) 39 

KF § 55 Svar på motion om ledamöternas placering i fullmäktigesalen - Tomas 

Lindström (TL) 40 

KF § 56 Svar på fråga till kommunfullmäktiges ordförande Lotta Robertsson Harén 

(MP) om utvecklingen av demokratin i Åmåls kommunfullmäktige 41 
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KF § 23 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Jerry Saxin (S) och Michael Karlsson (M). 

__________  
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KF § 24 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ärendelistan med de förändringar som 

ordföranden uppmärksammat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden uppmärksammar kommunfullmäktige om att ärendelistan har 

uppdaterats precis innan mötets början, då tre ärenden lagts till i slutet av 

ärendelistan. 

Ordföranden informerar även om att fullmäktiges presidium har lagt till ärendet 

Möjlighet till distanssammanträden för nämnder och styrelse, utan 

kommunstyrelsens beredning av ärendet. Presidiet föreslår att ärendet behandlas 

av kommunfullmäktige som ett brådskande ärende vid dagens sammanträde, 

vilket kommunfullmäktige godkänner. 

__________  
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KF § 25 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar meddelandena. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschef Björn Skog meddelar kommunfullmäktige följande: 

- En ny mikrofon har installerats vid talarstolen i Päronsalen 

- Inkommen Revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning av och 

insyn i verksamhet som utförs av privata utförare 

- Inkommen Revisionsrapport - Granskning av arbetet mot kränkande behandling 

och diskriminering i skolan 

- Inkommen dom från Vänersborgs Tingsrätt gällande överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut den 22 oktober 2019 § 159 om antagande av 

detaljplan för kvarteret Illern. I domen avslogs överklagat beslut. 

- Påminnelse om att partierna ska inkomma med ansökan om lokalt partistöd 

senast 20 april 

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KF § 26 Information: Coronavirus/Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Anders Sandén och säkerhetssamordnare Daniel Andersson 

informerar om covid-19 och om hur det påverkar Åmåls kommun. 

__________  
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Dnr KS 2020/48 

KF § 27 Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag - Mikael Norén (S) (1:e vice ordförande 
kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande 
valberedningen, ersättare som ombud i SÅAB, 
ersättare som ombud i ÅKAB) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Mikael Norén (S) gällande hans samtliga politiska 

uppdrag i Åmåls kommun. Dessa är som 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i valberedningen, ersättare som ombud 

i Stadsnät i Åmål AB och ersättare som ombud i Åmåls kommunfastigheter AB. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

SÅAB 

ÅKAB 

Mikael Norén 

__________  
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Dnr KS 2020/143 

KF § 28 Avsägelse av uppdrag som ledamot 
tillika ordförande i Stadsnät i Åmål AB - Göran 
Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Göran Karlsson (S) gällande hans politiska 

uppdrag som ledamot tillika ordförande i Stadsnät i Åmål AB (SÅAB). 

Beslutet skickas till 

SÅAB 

Göran Karlsson (S) 

__________  
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Dnr KS 2020/48 

KF § 29 Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i 
valberedningen, ersättare som ombud i SÅAB, 
ersättare som ombud i ÅKAB efter Mikael 
Norén (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Göran Karlsson (S) som 1:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i valberedningen, som 

ersättare som ombud i Stadsnät i Åmål AB och som ersättare som ombud i Åmåls 

kommunfastigheter AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Mikael Norén (S) och ett 

fyllnadsval behöver hållas för uppdragen som 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i valberedningen, ersättare som ombud 

i Stadsnät i Åmål AB och ersättare som ombud i Åmåls kommunfastigheter AB. 

 

Socialdemokraterna föreslår att Göran Karlsson (S) väljs för samtliga uppdrag. 

Beslutet skickas till 

Göran Karlsson 

ÅKAB 

SÅAB 

__________  
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Dnr KS 2020/143 

KF § 30 Fyllnadsval av ordförande i Stadsnät i 
Åmål AB efter Göran Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Niklas Karlsson (S) till ordförande i 

Stadsnät i Åmål AB fram till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna avsägelsen från Göran Karlsson 

(S) och ett fyllnadsval behöver hållas gällande uppdraget som ordförande i 

Stadsnät i Åmål AB. 

Socialdemokraterna föreslår att Niklas Karlsson (S) väljs som ordförande i 

Stadsnät i Åmål AB. Niklas Karlsson (S) är sedan tidigare ledamot i Stadsnät i 

Åmål AB. 

Beslutet skickas till 

Niklas Karlsson 

SÅAB 

__________  
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Dnr KS 2020/143 

KF § 31 Fyllnadsval av ledamot i Stadsnät i 
Åmål AB efter Göran Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunnar Kvamme (S) till ledamot i Stadsnät 

i Åmål AB fram till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna avsägelsen från Göran Karlsson 

(S) och ett fyllnadsval behöver hållas gällande uppdraget som ledamot i Stadsnät i 

Åmål AB. 

Socialdemokraterna föreslår att Gunnar Kvamme (S) väljs som ledamot i Stadsnät 

i Åmål AB. 

Beslutet skickas till 

Gunnar Kvamme 

SÅAB 

__________  
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Dnr KS 2019/314 

KF § 32 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Ola Jaber (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Maria Lindström (S) som ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ola Jaber (S) är inte längre valbar som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

och ett fyllnadsval behöver därför hållas. Socialdemokraterna föreslår att Maria 

Lindström (S) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Maria Lindström 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/102 

KF § 33 Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag - Klara Sundkvist (M) (ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Klara Sundkvist (M) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag för Åmåls 

kommun. Uppdragen är som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Klara Sundkvist 

Länsstyrelsen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/102 

KF § 34 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Klara Sundkvist 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Malin Waern (M) som ersättare i välfärds- 

och arbetsmarknadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Klara Sundkvist (M) och ett 

fyllnadsval behöver hållas gällande uppdraget som ersättare i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige väljer Malin Waern (M) som 

ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Malin Waern 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/120 

KF § 35 Avsägelse av politiska uppdrag - Eivor 
Leander (L) (ersättare i kommunfullmäktige, 
ersättare i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden, ersättare i styrgrupp 
välfärd och folkhälsa) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Eivor Leander (L) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag för Åmåls 

kommun. Uppdragen är som ersättare i kommunfullmäktige, som ersättare i 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och som ersättare i styrgrupp Välfärd och 

folkhälsa. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Eivor Leander 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Styrgrupp Välfärd och folkhälsa 

__________  
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Dnr KS 2020/120 

KF § 36 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Eivor Leander 
(L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Nada Cvijanovic (L) som ersättare i 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Eivor Leander (L) och ett 

fyllnadsval behöver hållas gällande uppdraget som ersättare i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Liberalerna föreslår att kommunfullmäktige väljer Nada Cvijanovic (L) som 

ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Nada Cvijanovic (L) 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/124 

KF § 37 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden - Linda 
Stenberg (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Linda Stenberg (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag för Åmåls kommun som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Linda Stenberg 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/124 

KF § 38 Fyllnadsval av en ledamot och en 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Linda Stenberg (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ove Kaye (SD) som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Holger Danielsson (SD) som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Linda Stenberg (SD) och ett 

fyllnadsval behöver hållas gällande uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige väljer Ove Kaye (SD) 

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Ove Kaye (SD) är sedan tidigare 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Detta innebär att även ett fyllnadsval 

behöver hållas för att välja en ny ersättare efter Ove Kaye (SD). 

 

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige väljer Holger Danielsson 

(SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Ove Kaye 

Holger Danielsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/150 

KF § 39 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden  - Ann Ottosson 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Ottosson (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag för Åmåls kommun. 

Uppdraget är som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Ann Ottosson (M) 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/150 

KF § 40 Fyllnadsval av en ledamot och en 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Ann Ottosson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Sandra Castro Nilsson (M) som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Martin Nylander (M) som ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Ann Ottosson (M) och ett 

fyllnadsval behöver hållas gällande uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige väljer Sandra Castro Nilsson (M) 

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Sandra Castro Nilsson (M) är sedan 

tidigare ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Detta innebär att även ett 

fyllnadsval behöver hållas för att välja en ny ersättare efter Sandra Castro Nilsson 

(M). 

 

Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige väljer Martin Nylander (M) som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Sandra Castro Nilsson 

Martin Nylander 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/136 

KF § 41 Möjlighet till distansmöten för nämnder 
och styrelse i Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelse i Åmåls kommun ska ges 

möjlighet till att genomföra möten på distans. Detta sker genom tillägg i 

nämndernas reglementen enligt nedan: 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Bildkvaliteten ska vara så god att varje ledamot tydligt går att identifiera och på 

ordförandens begäran ska ledamoten kunna identifiera sig genom att uppvisa 

giltig ID-handling. 

Om ordföranden bedömer att kriterierna för deltagande enligt ovan inte är 

uppfyllda, kan hen underkänna enskilda ledamöters medverkan, eller avbryta 

sammanträdet. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta 

till nämndens sekreterare, om inte synnerliga skäl föreligger. Deltagande på 

distans förutsätter godkännande vid varje enskilt tillfälle av nämndens 

ordförande. I protokollet ska det tydligt framgå vilken ledamot som deltagit på 

distans. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande i 

sammanträde på distans. 

Förutsatt att sammanträden på distans har genomförts ska mötesformen utvärderas 

och återrapporteras till kommunfullmäktige i november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan möjligheten till distansdeltagande infördes i kommunallagen 2014 har en 

del kommuner infört detta i fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas 

reglementen. Bakgrunden till möjligheten till införandet var att möjliggöra för fler 

personer att kunna delta i det politiska arbetet, exempelvis på grund av 

funktionsvariation, annan sysselsättning eller föräldraskap. Ett annat syfte var att 

underlätta för förtroendevalda i glesbygd att medverka från hemorten och därmed 

undvika långa resor till politiska sammanträden. 

Åmåls kommun har hittills inte infört möjligheten till distanssammanträde i 

nämndernas reglementen, då det inte ansetts funnits något behov av det. I och 

med rådande förhållande i världen med utbredningen av coronaviruset kan ett 

tänkbart framtida behov av distanssammanträden även i Åmåls kommun finnas, 

exempelvis vid en karantänsituation. Kommunfullmäktiges presidium föreslår 
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därför att ärendet behandlas som ett brådskande ärende vid fullmäktiges 

sammanträde den 31 mars 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 19 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningsenheten 

Samtliga nämnder 

__________  
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Dnr KS 2018/368 

KF § 42 Översiktsplan för Åmåls kommun – 
begäran om godkännande av 
aktualitetsprövning och planuppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Godkänna den sammanvägda bedömningen av aktualitetsprövning av 

Åmåls kommuns översiktsplan. 

 Uppdra kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en ny 

kommuntäckande översiktsplan för Åmåls kommun. Fram till att den nya 

översiktsplanen har antagits ska den nuvarande fortsätta gälla som stöd 

för planeringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (PBL kap 3 § 27) ska kommunfullmäktige minst en 

gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet för att den 

ska kunna ge rätt vägledning i beslut om exempelvis bygglov och tillstånd enligt 

miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och 

svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Aktualitetsprövningen, är 

en genomgång av gällande översiktsplan, tillägg och fördjupningar och deras 

status. 

Efter prövningen rekommenderas följande delar av översiktsplanen revideras: 

- Kommuntäckande översiktsplan  

- Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen, Åmåls kommun. Revidering har beslutats och påbörjats.  

- Fördjupning av översiktsplan för Åmål stad.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 februari 2020 § 23 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef den 16 januari 2020 

- Aktualitetsprövning av Åmåls kommuns översiktsplan  den 10 december 2019 

- Översiktsplan (ÖP) 2013 (2014) 

- Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(2014) 

- Tematiskt tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 

Mellerud och Åmål för vindbruk Dalsland (2011)  

- Fördjupad översiktsplan för Åmål centrum och tätort (2003) 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Tf enhetschef  plan- och fastighetsenheten 
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__________  
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Dnr KS 2019/481 

KF § 43 Nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning 
och ägardirektiv - Vänerhamn AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och 

ägardirektiv för Vänerhamn AB enligt förslagen. 

2. Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 är villkorat av att 

samtliga övriga aktieägare i Vänerhamn AB fattar motsvarande 

godkännandebeslut. 

3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 

och att samtliga aktieägare i Vänerhamn AB ingår nytt aktieägaravtal 

enligt förslaget, utser kommunstyrelsen tf enhetschef Björn Wennerström 

som ombud till extra bolagsstämma i Vänerhamn AB med instruktion att 

rösta för antagande av dels ny bolagsordning, dels ägardirektiv enligt 

förslagen. 

4. I händelse av förhinder för ombudet enligt punkt 3, äger 

kommunstyrelsens ordförande att i samråd med kommunstyrelsens andre 

vice ordförande utse annat ombud. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänerhamn AB (”Vänerhamn”) bedriver hamn- och därmed anknuten verksamhet 

inom Vänerregionen. Vänerhamn samägs av sex kommuner runt Vänern och 

Lantmännen ekonomisk förening (”Lantmännen”). Det har under en längre tid 

bedrivits ett arbete för att se över de centrala styrdokumenten för Vänerhamn. 

Arbetet har lett fram till förslag till ett nytt aktieägaravtal, en ny bolagsordning 

och ägardirektiv. Innehållet i förslagen har förankrats informellt mellan 

representanter för aktieägarna. För att dokumenten ska kunna fastställas på 

kommande årsstämma krävs att de först godkänns av kommunfullmäktige i 

samtliga ägarkommuner.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 februari 2020 § 26 

- Tjänsteskrivelse av tf enhetschef plan- och fastighetsenheten den 15 januari 

2020 

- Förslag till nytt aktieägaravtal avseende Vänerhamn AB 

- Förslag till ny bolagsordning för Vänerhamn AB 

- Förslag till ägardirektiv för Vänerhamn AB 

- Gällande aktieägaravtal för Vänerhamn AB 

- Gällande bolagsordning för Vänerhamn AB 
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Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Tf plan- och fastighetschef Björn Wennerström 

Samtliga ägarkommuner:  

Karlstads kommun 

Lidköpings kommun 

Kristinehamns kommun 

Gullspångs kommun 

Vänersborgs kommun 

__________  
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Dnr KS 2019/404 

KF § 44 Åmåls kommuns säkerhetsstrategi 
2020-2023  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till Åmåls 

säkerhetsstrategi 2020-2023. 

Sammanfattning av ärendet 

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 kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 41 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 15 januari 2020 

- Åmåls kommuns säkerhetsstrategi 2020-2023 med bilaga 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnare 

__________  
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Dnr KS 2020/21 

KF § 45 Förändrad budgetprocess inför budget 
2021   

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 45 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 26 februari 2020 

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 2019/423 

KF § 46 Svar på motion om att Åmåls kommun 
utreder möjligheten till etablering av ett 
fängelse i kommunen - Törnell (KD) och 
Hårdstedt (KD)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 55 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 10 mars 2020 

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

Yrkande 

Lillemor Hårdstedt (KD), Ove Kaye (SD) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till 

motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 

Kommunchef 

Kansli- och utredningschef 

__________  
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Dnr KS 2018/373 

KF § 47 Svar på medborgarförslag om KMV-
klassning av vattendrag inom Åmåls kommun - 
Per Holmquist  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat, och hänvisar 

till det remissvar som Åmåls kommun tillsänt 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. KVM står för kraftigt, modifierat 

vatten. 

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 kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 58 

- 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 

Förslagsställaren 

Tf miljöchef 

__________  
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Dnr KS 2019/99 

KF § 48 Svar på medborgarförslag om 
bykompost - Elsa Dalstrand  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, med motiveringen att kommunen i dagsläget 

fokuserar på införandet av det nya insamlingssystemet för kärl- och säckavfall, 

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 kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 59 

- Tjänsteskrivelse av miljöchef den 18 februari 2020 

- Medborgarförslag den 18 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Tf miljöchef 

Förslagsställare 

Renhållningschef 

__________  
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Dnr KS 2019/484 

KF § 49 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund - Direktionsmötet i korthet 
från 13 februari 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hänvisar till utskickad handling med protokoll från direktionsmötet 

den 13 februari 2020 med Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från 13 februari 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/94 

KF § 50 Inlämnat medborgarförslag om ny 
informationstavla i Plantaget - Sten Lindström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och besvarande. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Sten Lindström där han föreslår att den 

nuvarande informationstavlan i Plantaget tas bort och ersätts med en ny. Han 

föreslår även att en dubbelsidig skylt tillverkas med information om Gamla staden 

i Åmål, som skulle kunna sättas upp i närheten av turistbyrån och Gamla kyrkan. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 21 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2020/75 

KF § 51 Inlämnat medborgarförslag om trottoar 
på Kungsbergets östra sida längs med 
Strandgatan- Sten Lindström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet remitteras till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning och besvarande. Nämndens beslut ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Sten Lindström där han föreslår att 

trottoaren på Strandgatan förlängs på sträckan Gamla Bryggeriet - gångvägen till 

Kungsberget, vilket skulle ge ett trafiksäkert gångstråk utmed Kungsbergets hela 

östra sida. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 18 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-31  37 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/74 

KF § 52 Inlämnat medborgarförslag om 
maximal hastighet på 30 km/tim i Åmåls tätort - 
Hans Andersen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Hans Andersen. Han föreslår att det ska 

införas en hastighetsbegränsning på maximalt 30 km/tim i Åmåls tätort för att 

minska koldioxidutsläppen. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Hans Andersen den 13 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-31  38 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/132 

KF § 53 Inlämnat medborgarförslag om 
solceller på Nygårds industriområde - Hans 
Andersen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Hans Andersen. Han föreslår att Åmåls 

kommun ska bygga en solcellsanläggning på marken vid Nygårds industriområde. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Hans Andersen den 16 mars 2020 inkl bilagor 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

__________ 

 

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan ajournera sig vilket 

kommunfullmäktige godkänner. Ajournering kl 14:25-14:35. Efter ajournering 

förrättas nytt upprop.  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-31  39 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/487 

KF § 54 Svar på motion om älgjakt på Åmåls 
kommuns mark på Hanebol - Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 56 

- Tjänsteskrivelse från tf plan- och fastighetschef den 6 februari 2020 

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

Beslutet skickas till 

Motionären 

Tf plan- och fastighetschef 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-31  40 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/452 

KF § 55 Svar på motion om ledamöternas 
placering i fullmäktigesalen - Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå 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 kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 57 

- Motionssvar från kommunfullmäktiges ordförande Lotta Robertsson Harén 

(MP) den 23 januari 2020 

- Motion från Tomas Lindström (TL) 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kommunfullmäktiges presidium 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-31  41 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/20 

KF § 56 Svar på fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Lotta Robertsson Harén (MP) om 
utvecklingen av demokratin i Åmåls 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande Lotta Robertsson-Harén (MP) angående hennes syn på utvecklingen 

av demokratin i Åmål. Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 28 januari 

2020 att frågan fick ställas. Lotta Robertsson-Harén (MP) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________ 


