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Plats och tid

KF-salen kl. 09:07–11:28, ajournering kl 10:07-10:23

Ledamöter

Michael Karlsson (S), ordförande
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande
Olof Eriksson (S)
Jerry Saxin (S)
Lotta Robertsson Harén (MP)
Michael Karlsson (M)
Ulla Berne (M)
Lars-Olof Ottosson (C)
Anders Bäckström (C)
Ove Kaye (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sofia Karlsson (S), ersätter Peter Olsson (V)

Ersättare

Barbro Axelsson (S)
Hassan Dalo (S)
Susanne Carlsson (SD), ersätter Anders Bäckström (C) § 137

Övriga deltagare

Anders Sandén, kommundirektör
Björn Skog, kanslichef- och utredningschef, kommunledningskontoret
Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunledningskontoret
Per Ljungberg, personalchef, kommunledningskontoret
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KS § 120 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Till justeringsperson väljs Ewa Arvidsson (S).
__________
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KS § 121 Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Det initiativärende som inkommit från Sverigedemokraterna och sänts ut med
handlingarna blir istället ett tilläggsyrkande i § 122. Med denna förändring
godkänns ärendelistan.
__________
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Dnr KS 2020/164

KS § 122 Anvisningar för verksamhetsplaner
och budgetramar 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:








Anta anvisningar till verksamhetsplan och budget avseende 2021 för
Åmåls kommun, i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade
budgetprocessen.
Ge i uppdrag till Åmåls kommuns styrelse och nämnder att i sina förslag
till verksamhetsplan och budget följa kommunstyrelsens anvisningar och
planera mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att nå en hållbar utveckling
och bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt, kvalitetssäkert och
kostnadseffektivt sätt.
Uppmana styrelserna för Åmåls Kommunfastigheter AB samt Stadsnät i
Åmål AB att i sin respektive budget och verksamhetsplan för 2021 beakta
vad som framkommer av kommunstyrelsens anvisningar.
Föreslå kommunfullmäktige att - genom kommunens stämmoombud på
Åmåls Kommunfastigheter AB:s ordinarie årsstämma - begära en
aktieutdelning om 8 000 tkr, härförliga till resultat inom bolagets
affärsområde kommersiella fastigheter.
Uppmana styrelser och nämnder att planera att genomföra sina
investeringar tidigt under budgetåret 2021 i syfte att stimulera
konjunkturen.

Reservation
Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Lars-Olof Ottosson (C), Anders
Bäckström (C) och Ove Kaye (SD) deltar inte i beslutet med hänvisning till egna
kommande budgetförslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt den nya budgetprocessen besluta om anvisningar för
verksamhetsplan och preliminära budgetram. Detta sker utifrån förvaltningarnas
genomförda analyser av vad som händer i omvärlden i relation till kommunens
verksamheter och kommunens arbete med hållbar utveckling samt styrelsens och
nämndernas förslag till budgetram.

Beslutsunderlag
- Beslut från budgetutskottet den 28 maj 2020 § 6
- Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 28 maj 2020
- Budgetutskottets förslag till anvisningar för verksamhetsplan och budgetram år
2021
- Styrelse och nämnders budgetförslag för kommande budgetår utifrån
volymförändringar
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- Förändrad budgetprocess inför budget 2021, diarienummer KS 2020/21
kommunfullmäktiges beslut 2020-03-31, KF § 45
tjänsteskrivelse 2020-02-26

Yrkande
Michael Karlsson (S), Lotta Robertsson Harén (MP) och Ewa Arvidsson (S) yrkar
bifall till budgetutskottets förslag.
Ove Kaye (SD) gör följande tilläggsyrkande:
"En kommuns budget kan förenklat delas in i 3 delar:
1, Kärnverksamheter som vård, skola och omsorg, det som lagen säjer att en
kommun måste ha och göra.
2, Måsten som idrottshallar, badhus, bilar till hemtjänsten, stöttning olika
föreningar och gran på torget.
3, Lyx, sådant som man kan kosta på sig om pengar finns när man tillgodosett
punkt 1 och 2.
Att det från politikens sida finns behov av att få ytterligare insikt i var och hur det
finns möjligheter att göra tydliga politiska budgetprioriteringar lär knappast vara
någon tvistefråga. Det ekonomiska utrymmet krymper alltmer och det letas
besparingar överallt. Det är då mycket viktigt att öka möjligheterna att göra
politiska prioriteringar att väga av mot de prioriteringar
tjänstemannaorganisationen gör åt oss.
Att vi ökar den politiska förståelsen för och insikten i de tjänstemannaförslag vi
får till oss bör rimligen vara helt okontroversiellt och en sak som gagnar all
politik. Att ha så tydliga ekonomiska underlag för politiken som möjligt är inte
bara nödvändigt, det är vår skyldighet att utforma budgetunderlag på ett så
begripligt och tydligt sätt som möjligt. Vi ser därför att det finns behov av att
förtydliga budgetunderlagen från förvaltningarna inför nästkommande budgetår.
Sverigedemokraterna yrkar därför att:
1, inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till
politiken:
Samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta
ställning och prioritera.
2, inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till
politiken:
Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver
minimikrav så politiken kan ta ställning och prioritera."

Beslutsgång
Mötet ajourneras klockan 10:07-10:23
Ove Kaye (SD) drar efter ajourneringen tillbaka sitt tilläggsyrkande.
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Beslutet skickas till
Samtliga styrelser, nämnder och förvaltningar
Centrala ledningsgruppen
Ekonomienhet
Folkhälsostrateg
ÅKAB
SÅAB
__________
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Dnr KS 2020/78

KS § 123 Tertialrapport - Ekonomisk prognos
efter april 2020 för Åmåls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- godkänna upprättad tertialrapport för första tertialet 2020 för Åmåls kommun,
- uppdra till styrelse och de nämnder som prognostiserar negativa budgetutfall att
vidta åtgärder för att minska underskottet.

Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga
avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska
uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos april 2020” daterad den
14 maj 2020.
I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade
till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun
men även specifika för respektive nämnd och styrelse.
I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2020 (tertial 1) presenteras
redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt.
På grund av rådande omständigheter är prognoserna mycket osäkra.
Efter april månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till -18,2 miljoner kronor
(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -24,2
mnkr. Prognosen är försämrad med -10,3 mnkr.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 104
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 14 maj 2020
- Ekonomisk prognos april 2020 den 14 maj 2020

Beslutsgång
Ordföranden uppmärksammar att förslaget från förvaltningen har förändrats sedan
kommunstyrelsens arbetsutskott, för att spegla de politiska diskussionerna i
arbetsutskottet. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det
nya förslaget och konstaterar att det är kommunstyrelsens vilja.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Förvaltningschefer
Nämnder
__________
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Dnr KS 2020/207

KS § 124 Tertialrapport för teknik- och
fritidsnämnden år 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger tertialrapport efter april 2020 för teknik- och
fritidsnämnden Säffle-Åmål till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Stig-Arne Olsson redovisar tertialrapporten efter april 2020
avseende teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar
ett överskott med 950 tkr (tusen kronor) för de skattefinansierade verksamheterna,
varav - 1 150 tkr avser Säffle och +200 tkr avser Åmål.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten -500 tkr och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. När det gäller
verksamheterna i Åmål prognostiserar VA ett underskott på -1 000 tkr och
renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. Östby beräknas gå +/- 0 tkr.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 105
- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 12 maj 2020 § 41
- Uppföljning tertial 1 2020 för teknik- och fritidsnämnden
- Tjänsteyttrande den 4 maj 2020

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
__________
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Dnr KS 2020/166

KS § 125 Yttrande på Revisionsrapport över
årsredovisning 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till
handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från ekonomichefen och
överlämnar detta som svar till revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen anser att kommunens årsredovisning 2019 i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning för redovisningsperioden.
Det ekonomiska resultatet för Åmåls kommun år 2019 är 1 miljon kronor (mnkr).
Kostnaderna för den löpande driften överstiger de skatteintäkter och generella
statsbidrag kommunen erhåller och tillsammans med de negativa
budgetavvikelserna i verksamheten, bedömer revisionen detta vara oroande
signaler inför kommande år.
Kommunen uppnår för år 2019 fyra av de sex kommunövergripande finansiella
målen och därmed är bedömningen att resultatet endast delvis är förenligt med de
av kommunfullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning.
När det gäller revisionens bedömning av kommunens verksamhetsmässiga mål
saknar revisionen tydliga kriterier för när ett strategiskt mål anses uppfyllt. De
anser även att ett flertal inriktningsmål därutöver bedöms vara svåra att mäta
vilket gör det utmanande för revisionen att göra en övergripande avstämning av
måluppfyllelsen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 106
- Tjänsteskrivelse/yttrande av ekonomichef den 11 maj 2020
- Revisionsrapport över årsredovisningen 2019

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
__________

Justerare
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Dnr KS 2019/286

KS § 126 Utredning om arbetslöshet i Åmåls
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- att godkänna framlagd utredning, samt
- att uppdra till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2020 presentera förslag till processer, metodik och tillhörande tidsplan för
framtagande av en långsiktig strategi i syfte att öka sysselsättningsgraden och
kraftfullt minska arbetslösheten i Åmåls kommun.
- bilda en politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet med arbetslösheten i Åmåls
kommun. Styrgruppen ska bestå av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt en representant från Sverigedemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
I september 2019 beslutade kommunstyrelsen § 191 att uppdra till
kommunledningskontoret att, i samverkan med välfärds- och
arbetsmarknadsförvaltningen, utreda arbetslöshetssituationen i kommunen.
Under oktober 2019 upphandlades externt utredningsstöd för att göra en
samhällsanalys utifrån kvantitativa och kvalitativa analysunderlag. Uppdraget var
att besvara frågan ”Varför är arbetslösheten i Åmåls kommun så hög?” Kraven på
utredningen var att den skulle innehålla en beskrivning av arbetslöshetens
beståndsdelar, belysa och beskriva orsakerna - och summera tänkbara förklaringar
till den höga arbetslösheten. Karlstads Universitets Utrednings AB och Henrietta
Huzell, doktor i arbetsvetenskap, anlitades för att göra utredningen
Utredningsarbetet har bedrivits utifrån ett interaktivt arbetssätt med löpande
dialog och vägledning av en lokal projektgrupp. Utredaren har gett kontinuerlig
statusrapportering i olika forum under utredningens gång. Resultatet av
utredningen redovisades på kommunfullmäktiges ärendeforum den 26 maj 2020
och återrapporteras till kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
Utredningen visar att Åmåls kommun har en arbetsmarknad som i närmare 50 år
har präglats av hög arbetslöshet. Det råder en lokal strukturarbetslöshet som, när
man även ser till de direkta och indirekta effekterna, måste betraktas som
katastrofal. Situationen är, som det framkommer av rapporten, ohållbar.
Åmåls kommun behöver en strategi för att bryta strukturarbetslösheten. För att
lyckas genomföra strategin behöver den vara långsiktig och brett förankrad.
Därför är valet av metodik och process för att komma fram till själva strategin av
stor betydelse. Kommunledningskontoret bör få i uppdrag att till
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020 presentera förslag om detta.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 1 juni 2020
- Utredningen Arbetslösheten i Åmål Åtta hypoteser som beskriver och förklarar
mönstret, Henrietta Huzell, Karlstads universitet, 2020

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar på att en politisk styrgrupp bildas för arbetet med den
fortsatta hanteringen av arbetslösheten, i utredningens spår. Arbetsgruppen ska
bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott samt en representant från
Sverigedemokraterna.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det utsända förslaget
och konstaterar att det är kommunstyrelsens vilja.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen också kan besluta enligt
tilläggsyrkandet från Michael Karlsson (S) och konstaterar att också detta är
kommunstyrelsens vilja.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
De politiska partiernas gruppledare
__________
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Dnr KS 2018/390

KS § 127 Svar på medborgarförslag om
kolonilottsområde, Bodil Jansson
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att anse
medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att ge i uppdrag till
kommunstyrelsens förvaltning att utreda om det finns annan, mer lämplig
kommunal mark för koloniträdgårdsverksamhet som kan hyras ut till föreningar
eller annan aktör som önskar bedriva odlingsverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens
förvaltningen i uppdrag att genom utåtriktade aktiviteter och
kommunikationsinsatser undersöka om det finns intresserade aktörer för att
organisera och utveckla stadsnära odling. Samverkan i detta utredningsarbete ska
ske med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen och intresserade fristående
aktörer som exempelvis studieförbund.
Kommunstyrelsens förvaltning ska återrapportera resultat till kommunstyrelsen
för eventuella fortsatta beslut i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Bodil Jansson inkom den 11 januari 2019.
Förslagsställaren vill att Åmåls kommun iordningställer ett kolonilottsområde där
kommuninvånare kan hyra en odlingslott. I förslaget beskriver förslagsställaren
att hon uppmanat tjänstepersoner inom kommunen att rusta upp det redan
existerande kolonilottsområdet, dock utan resultat.
Ärendet remitterades av Åmåls kommunfullmäktige till teknik- och
fritidsnämnden som har utrett ärendet. I sitt beslut från 2020-03-03 föreslår
nämnden att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Som underlag till teknik- och fritidsnämndens beslut finns ett tjänsteyttrande från
nämndens förvaltning där det står att läsa att befintliga odlingslotter är eftersatta i
skötsel. Förvaltningen ställer sig i sak positiv till förslaget men är av meningen att
uppbyggande och drift av ett odlingsområde måste ske i samråd och samarbete
med lokal förening, då förvaltningen inte har de resurser som krävs för ett sådant
åtagande.
Kontakt har tagits med Åmåls trädgårdsförening som dock enligt tjänsteskrivelsen
från teknik- och fritidsförvaltningen visat svalt intresse. Därmed saknas
förutsättningarna för ett kolonilottsområde enligt teknik- och fritidsnämnden som
alltså föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunledningskontoret har tagit del av teknik- och fritidsnämndens beslut och
förvaltningens beredning av ärendet. Kommunledningskontoret delar
uppfattningen att det är nödvändigt med engagerade samarbetspartners för att
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framgångsrikt utveckla den typ av stadsnära odling som kolonilottsområde
innebär. Kommunledningskontoret är också av uppfattningen att den nuvarande
placeringen är olämplig av flera skäl.
Först och främst är odlingsytans beskaffenhet otillfredsställande. Den ligger i en
föga idyllisk sluttning invid en stadsgata som är tämligen tätt trafikerad. Den
omges av industriområde samt räddningstjänstens/ambulansens
verksamhetslokaler samt parkeringar. Detta gör den otrivsam, svår att planera och
utveckla samt olämplig för rekreativ verksamhet som trädgårdsodling.
Dessutom har tomten ett strategiskt värde i det fall att ambulansens- eller
räddningstjänstens verksamhet i framtiden behöver utökas.
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att det bör kunna finnas ett starkt
intresse för stadsnära odling i kommunen, något som skulle kunna stimuleras och
uppmuntras av det offentliga. Genom att försöka finna alternativa, mer
ändamålsenliga och trivsamma områden för ett kolonilottsområde kan måhända
allmänhetens intresse öka. Utöver att försöka finna bättre placeringar, bör det
göras ytterligare ansträngningar för att hitta föreningsbildningar – nya eller gamla
– som kan tänka sig att bli delaktiga i driften och etableringen av ett nytt
odlingsområde.
Först efter att sådana försök att stimulera intresset för stadsnära odling, anser
kommunledningskontoret att det är rätt och riktigt att för närvarande lägga ner allt
arbete i förslagsställarens anda. Om intressenter och lämpliga markområden kan
identifieras bör kommunstyrelsen ta beslut i fortsatt hantering av ärendet för att
exempelvis avgöra vilka kommunala stödinsatser som kan bli aktuella.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 109
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 22 april 2020
- Medborgarförslag, Bodil Jansson den 11 januari 2019
- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 29 januari 2020
- Protokollsutdrag § 23, teknik- och fritidsnämnden den 17 mars 2020

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar på att den första delen av beslutssatsen, som ger i
uppdrag till teknik- och fritidsförvaltningen att avveckla det existerande
odlingsområdet, stryks. Detta eftersom det visat sig finnas flera aktiva odlare som
i dagsläget utnyttjar området.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det första förslaget
kommer från kommunstyrelsens arbetsutskott och det andra är ett reviderat
förslag i enlighet med Michael Karlssons (S) ändringsyrkande. Ordföranden
ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
enligt det nya, reviderade förslaget.
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Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Förslagsställare
Miljö- och klimatstrateg
Tf Plan- och fastighetschef
Biträdande kommunchef
Näringslivs- och kommunikationschef
__________
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Dnr KS 2017/500

KS § 128 Svar på medborgarförslag om
cykelsituationen i Åmåls centrum - Rune
Johansson
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutar att:





Ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram kartor över gång- och
cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på kommunens hemsida.
Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning och styrgruppen för översiktlig
planering att föra in en cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra
Långgatan och Lunnegatan i den fördjupade översiktsplanen som är under
framtagande.
I övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 5 december 2017, författat av Rune Johansson.
Förslagsställaren beskriver i sin skrivelse en rad åtgärder som denne menar skulle
förbättra trafiksäkerheten för cyklister i Åmåls stadskärna.
Bland de föreslagna åtgärderna märks bland annat ett förbud för cyklar att
framföras på Kungsgatan mellan ungdomsgården Huset och Södra skolan.
Cykelförare skulle istället hänvisas till befintliga cykelbanor som skulle förbättras
och göras säkrare genom ljussignaler och delvis ny sträckning. Förslagsställaren
vill också se en ny maxhastighet på 30km/h för bilar i centrum.
Som alternativ till sitt första förslag framför Rune Johansson att förbjuda biltrafik
i Åmåls centrum. Med denna åtgärd skulle cyklar även fortsatt kunna framföras
på den aktuella delen av Kungsgatan.
Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden för beredning och
förslag till beslut. Vid sitt sammanträde den 12 mars 2020 avgjorde teknik- och
fritidsnämnden ärendet och föreslår kommunfullmäktige i Åmåls kommun att ge
teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram kartor över gång- och
cykelvägnät/skolvägar som kan presenteras på hemsidan, för att på så vis ge
information om vilka de säkraste cykelvägarna är för exempelvis
skolelever/ungdomar.
Därutöver föreslår teknik- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget med hänvisning till redan pågående förbättringsåtgärder för
trafiksäkerhet. Förvaltningen beskriver i sitt tjänsteyttrande att man planerar att
utreda en potentiell cykelbana längs den aktuella delen av Kungsgatan under
2023. Utifrån denna utredning skulle sedan en lösning kunna arbetas fram. En
sådan lösning förväntas dock bli kostsam och estimeras till 10-20 miljoner kronor,
beroende på vilken typ av åtgärder politiken beslutar om.
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Kommunledningskontoret delar teknik- och fritidsnämndens uppfattning om att
den rådande trafiksituationen i Åmåls centrum inte föranleder något förbud mot
cykeltrafik på Kungsgatan. Inte heller sänkt hastighet för biltrafik eller bilfritt
centrum är aktuellt ens på lite längre sikt. Att på ett pedagogiskt sätt upplysa
invånaren om vilka de mest gynnsamma och säkra vägarna för cykel- och
gångtrafik genom kartor, framstår som en tilltalande idé som borde kunna
genomföras genom att endast minimala resurser tas i anspråk.
Den mest grundläggande förbättringen som bör prioriteras för att utveckla Åmåls
centrum i en säkrare och invånarvänlig riktning är dock etablering av en lösning
med cykelbana längs Kungsgatan. Kommunledningskontoret anser mot bakgrund
av detta att gatuenhetens plan för etableringen av en cykelbana längs Kungsgatan,
mellan Södra Långgatan och Lunnegatan, ligger allt för långt fram i tiden.
Att utreda en sådan cykelbana först 2023 för att därefter förankra den politiskt och
föra in den i långsiktiga investeringsplaner skulle kunna innebära att det dröjer
minst fem år innan en byggnation kan påbörjas. Detta är inte tillfredsställande
med tanke på det omfattande planarbete som pågår inom Åmåls kommun. I värsta
fall skulle det omfattande och resurskrävande planarbetet hinna slutföras och
delvis rubbas genom att cykelbanan förs fram som ett aktivt ärende.
Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige i Åmåls kommun
att ge i uppdrag till den politiskt utsedda styrgruppen för översiktlig planering och
kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att etableringen av en cykelbana förs
in i arbetet med den fördjupande översiktsplanen, FÖP.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 110
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 22 april 2020
- Medborgarförslag av Rune Johansson den 5 december 2017
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 17 mars 2020 § 24
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 12 mars 2020
- Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Förslagsställaren
__________
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Dnr KS 2018/185

KS § 129 Svar på motion om säkrare skolvägar
i centrala Åmål - Lisbeth Vestlund (-)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige i Åmål att besluta att:






Ge i uppdrag åt teknik- och fritidsnämnden att ta fram kartor över gångoch cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på Åmåls kommuns
hemsida.
Bifalla den del av motionen som avser förbättrad information på
kommunens hemsida.
Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning och styrgruppen för översiktlig
planering att föra in en cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra
Långgatan och Lunnegatan i den fördjupade översiktsplanen som är under
framtagande.
I övrigt betrakta motionen som besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Vestlund (-) inkom den 25 april 2018 med en ”motion om säkrare
skolvägar för våra skolbarn och övriga fotgängare och cyklister.” I motionen
föreslår Vestlund att markeringar på cykelbanor/gångbanor ses över, för att skapa
ökad tydlighet. Vidare efterlyser motionären en utredning av hur skolbarn i Åmål
gör sina vägval vid transporter till skolan, främst per cykel. Utredningen bör
också utforska huruvida det går att styra barnen till säkrare stråk.
Motionären föreslår trafikvärdar och översyn gällande belysning vid passager för
cyklister och fotgängare över trafikerad väg. Utredningen av skolbarns vägval och
ansträngningarna att styra barnen till säkra stråk bör också leda till att dessa stråk
och identifierade ”huvudleder” för skolbarn blir högprioriterade för snöskottning
och grusning, menar motionären. Stråken – om de kan identifieras – bör lyftas
fram via kartor på kommunens hemsida.
Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden som har berett ärendet med
hjälp av sin förvaltning. Det förslag till beslut som nämnden lagt fram för
kommunfullmäktige i Åmål är helt och hållet samstämmigt med förslaget i denna
tjänsteskrivelse. I beslutet från teknik- och fritidsnämnden från 2020-03-07 står
att läsa att gatuenheten anser att man kontinuerligt arbetar med just den typ av
frågor som efterfrågas av motionären.
Exempel på detta arbete ges med hänvisning till de trafikutredningar för
Rösparksområdet som gjordes 2015. När det gäller snöröjning så är redan alla
gång- och cykelbanor högsta prioritet hos gatuenheten.
Både förvaltningen och nämnden menar att önskemålet om kartor på hemsidan
som visar på lämpliga skolvägar kan uppfyllas.
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Teknik- och fritidsförvaltningen tillstår i sin beredning att det finns en brist i
gång- och cykelvägnätet i Åmål som också har inverkan på skolvägnätet. Denna
brist är avsaknaden av cykelbana längs Kungsgatan, mellan Södra Långgatan och
Lunnegatan. Denna svaghet ska enligt teknik- och fritidsnämndens långsiktiga
planering utredas och föreslås åtgärder under 2023.
Kommunledningskontoret anser att den beredning som ärendet utsatts för hos
teknik- och fritidsförvaltningen har resulterat i ett välavvägt förslag till beslut från
teknik- och fritidsnämnden. Upplysningar om eventuella tillbud eller olyckor
bland skolbarn- eller ungdomar har inhämtats från barn- och
utbildningsförvaltningen. Det visar sig att olyckor inte är ett allvarligt problem för
den som färdas till eller från skolan i Åmål för närvarande.
Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att kommunfullmäktige kan
låta gatuenheten att fortsätta arbeta för att förbättra trafiksituationen enligt sin
sedan tidigare fastlagda plan. Kommunledningskontoret anser dock att
gatuenhetens plan för etableringen av en cykelbana längs Kungsgatan, mellan
Södra Långgatan och Lunnegatan, ligger allt för långt fram i tiden.
Att utreda en sådan cykelbana först 2023 för att därefter föra in den i
investeringsplaner skulle kunna innebära att det dröjer minst fem år innan en
byggnation skulle kunna påbörjas. Detta är inte optimalt med tanke på det
omfattande planarbete som pågår inom Åmåls kommun.
Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige i Åmåls kommun
att ge i uppdrag till den politiskt utsedda styrgruppen för översiktlig planering och
kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att etableringen av en cykelbana förs
in i arbetet med den fördjupande översiktsplanen, FÖP.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 111
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 22 april 2020
- Motion från Lisbeth Vestlund den 25 april 2018
- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 12 mars 2020
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 mars
2020 § 25

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Gatuenheten
Motionären
__________
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Dnr KS 2017/79

KS § 130 Svar på motion om översyn av krav
på avisering av slamtömning - Lars-Olof
Ottosson (C)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i Åmål beslutar att anse
motionen som besvarad, med hänvisning till teknik- och fritidsnämndens beslut
att införa ny aviseringsmetod via SMS och brev samt beakta kravställan om
kortare aviseringstid i samband med nästa upphandling av
slamtömningsentreprenad.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 21 januari 2017 med en motion rörande
avisering av slamtömning. Motionären framhöll sitt partis tydliga krav - i
samband med antagandet av renhållningsföreskrifterna – om att dessa aviseringar
skulle göras på ett sådant vis att fastighetsägaren på ett rimligt sätt kunde fullgöra
sina skyldigheter i samband med slamtömning, utan att avsätta en hel arbetsdag.
I motionen står att läsa att Lars-Olof Ottosson (C) anser att aviseringarna inte
fungerar som avsett. Därför yrkar han på att en översyn genomförs vad gäller de
krav på avisering som ställs på den upphandlade entreprenören. Motionären
önskar att aviseringarna om slamtömning ska ange ett kortare tidsintervall under
vilket fastighetsägaren ska finnas på plats för att möjliggöra tömning. Om detta
inte är möjligt ska det öppnas en möjlighet att entreprenören ringer upp
fastighetsägaren på ett av denna angivet telefonnummer och meddelar att en
slamtömning är nära förestående på den sedan tidigare överenskomna dagen.
Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden som överlämnade ärendet
till sin förvaltning för beredning och förslag till beslut. Vid två tillfällen (26
september 2017 samt 22 januari 2019) har teknik- och fritidsförvaltningen lagt
fram ärendet för beslut. Båda gångerna återremitterades förslaget till motionssvar.
21 april 2020 återkom ärendet för tredje gången i teknik- och fritidsnämnden och
denna gång befanns beslutsunderlaget vara tillfyllest. De tidigare återremisserna
grundades i önskemål om tidplaner för arbetet med bättre aviseringsrutiner samt
utredning av möjlighet till SMS-avisering.
Det framgår av tjänsteyttrandet från teknik- och fritidsförvaltningen att rutinerna
för avisering och slamtömning arbetats om, tillsammans med upphandlad
entreprenör. I teknik- och fritidsnämndens beslut per april 2020 står att läsa att
nämnden för egen del beslutar att införa en ny aviseringsmetod via SMS och brev
ska införas. Därutöver ska nämnden beakta krav på kortare aviseringstid i
samband med kommande upphandling av slamtömningsentreprenad. I övrigt
anser nämnden att motionen ska betraktas som besvarad.
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 112
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 11 maj 2020
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 21 april
2020 § 35
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 26 mars 2020
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 26 september 2017

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Motionären
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2019/419

KS § 131 Svar på motion om att utreda Åmåls
attraktionskraft av behöriga lärare - Lars
Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att bifalla motionen och
notera den plan för rekrytering 2020-2022 som barn- och utbildningsnämnden
antog 19 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) inkom med en motion 2019-11-26.
Motionärerna menar att det finns goda skäl att genom en utredning tillförsäkra att
Åmåls kommun står så starkt rustade som möjligt när det gäller förmågan att
locka behöriga lärare, nu och i framtiden. Motionärerna pekar bland annat på att
det råder lärarbrist i stora delar av Sverige, något som resulterat i att olika
arbetsgivare bjuder över varandra och därmed trissar upp lönekostnader för
kommuner.
Motionärerna önskar bland annat att utredningen undersöker vad lärare som valt
att avsluta sin anställning haft för motiv för sitt agerande, hur arbetsmiljön och
arbetsbelastningen ser ut, möjligheter till karriärvägar och fortbildning med mera.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för beredning och
förslag till beslut. I nämndens ansvar ingår att långsiktigt och strategiskt arbeta
med kompetensförsörjning för sina verksamheter. Som ett led i detta beslutade
nämnden att anta en plan för rekrytering 2020-2022 vid sitt sammanträde den 19
mars 2020.
Denna plan kartlägger hur den nationella prognosen för behovet av lärare ser ut de
kommande 15 åren samt bakgrunden för hur situationen ser ut i Åmåls kommun.
Planen beskriver även hur barn- och utbildningsnämnden avser att arbeta för att
säkerställa tillgången av legitimerade och behöriga lärare i sina verksamheter.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 113
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 11 maj 2020
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 april
2020 § 72
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen
den 9 april 2020
- Plan för rekrytering 2020-2022
- Motion av Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) den 25 november 2019
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Beslutet skickas till
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
__________
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Dnr KS 2020/132

KS § 132 Svar på medborgarförslag om
solceller på Nygårds industriområde - Hans
Andersen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av Hans Andersen den 23 februari 2020, där
han föreslår att Åmåls kommun bygger en testanläggning för solceller på Nygårds
industriområde. Han framhåller den stora mängd el som en sådan
solcellsanläggning kan producera och hänvisar till andra nybyggda solcellsparker
i Sverige. Ärendet remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för
beredning.
Näringslivs- och kommunikationsenheten som berett ärendet ser positivt på
förslagsställarens idé om solcellsanläggning som en energikälla. Dock anser man
att det inte ska vara Åmåls kommun som bygger och driver en sådan anläggning
och föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 114
- Tjänsteskrivelse av tf näringslivs- och kommunikationschef den 13 maj 2020
- Medborgarförslag av Hans Andersen den 23 februari 2020 inkl bilagor

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Näringslivs- och kommunikationschef
__________
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Dnr KS 2020/94

KS § 133 Svar på medborgarförslag om nya
informationstavlor i Gamla stan- Sten
Lindström
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget gällande ny
informationstavla i Plantaget och informationstavla om Gamla staden-området.
Kostnaden tas ur kommunstyrelsen budget för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Sten Lindström inkom den 21 februari 2020.
Medborgarförslaget innebär att den nuvarande informationstavlan över Plantaget
byts ut eftersom den har blivit oläslig på grund av väder och vind. Lindström
föreslår även att en informationstavla över Gamla staden-området sätts upp på
området vid Gamla kyrkan och turistbyrån. Ärendet remitterades av
kommunfullmäktige den 31 mars 2020 till kommunstyrelsen för beredning och
besvarande. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Näringslivs- och kommunikationsenheten har berett ärendet och föreslår att
förslaget ska bifallas.
Medborgarförslaget sammanfaller också med de planer som näringslivs- och
kommunikationsenheten har om nya skyltar i Gamla staden och Plantaget.
Skyltarna planeras vara utformade enligt kommunens skyltstandard för
kulturhistoriskt information med vit text på svart botten på svenska och engelska,
samt i vissa fall med svartvita illustrationer eller fotografier. Skyltbärarna för
fristående skyltar i Gamla staden-området är konstruerade av svartlackerad
metall.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 115
- Tjänsteskrivelse av kommunikatör den 13 maj 2020
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 21 februari 2020

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunikatör
Kommunfullmäktige
__________
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Dnr KS 2019/483

KS § 134 Riktlinjer för markanvisning i Åmåls
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för
markanvisning i Åmåls kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den 5 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisning
för Åmåls kommun. I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar
(2014:889) och i plan- och bygglagen definieras markanvisning som en
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt
markområde för bebyggande.
Riktlinjerna innehåller grundläggande villkor för markanvisningar, principer för
prissättning och ansvarsfördelning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 108
- Tjänsteskrivelse av tf plan- och fastighetschef den 15 maj 2020
- Riktlinjer för markanvisning för Åmåls kommun

Beslutet skickas till
Tf plan- och fastighetschef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/108

KS § 135 Kulturpris och kulturstipendium 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte dela ut något kulturpris eller kulturstipendium
under 2020 med hänvisning till rådande läge i samhället till följd av covid-19.
2020 års kulturpris och kulturstipendium kommer istället att delas ut i samband
med utdelningen av 2021 års pris och stipendium. Nomineringstiden för 2020 års
pristagare och stipendiat förlängs till och med den 31 december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kulturpris utdelas som belöning för värdefulla insatser i Åmåls kommun inom
bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller
därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Pristagare ska ha särskild
anknytning till Åmåls kommun.
Kulturstipendium för unga utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt
utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto,
konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller därmed jämförbara områden av
kulturell verksamhet.
På grund av de restriktioner som gäller i samband med Covid-19 så har
kommunens traditionella firande den 6 juni ställts in. Detta innebär att de
prisutdelningsceremonier som brukar äga rum i samband med firandet också
ställts in. Det kommer inte delas ut något kulturpris eller kulturstipendium i
samband med 6 juni.
Kulturenheten föreslår att kulturpriset och kulturstipendium för unga inte delas ut
den 6 juni. 2020 års priser och stipendier delas istället ut i samband med
prisutdelningen 6 juni 2021.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020 § 116
- Tjänsteskrivelse av tf kulturchef den 13 maj 2020

Beslutet skickas till
Tf kulturchef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/149

KS § 136 Svar på remiss: SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Remiss: Framtidens teknik i
omsorgens tjänst SOU 2020:14.

Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har tillsänt Åmåls kommun SOU 2020:14 "Framtidens
teknik i omsorgens tjänst" för synpunkter. Remissvaret ska vara
socialdepartementet till handa senast 14 augusti 2020. Utredningen har behandlats
av Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som föreslår att Åmåls kommun ska
ställa sig bakom den.
Utredningen handlar om att lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet
av välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och
livskvalitet för äldre samt avlastar personal och moderniserar verksamheten.
Syftet är att förbättra förutsättningarna för verksamheterna och personalen inom
äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.
Förslagen gäller:
- adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personalen,
- förbättrade rättsliga förutsättningar för användning av välfärdsteknik, och
- förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 maj 2020
- Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef välfärds- och
arbetsmarknadsförvaltningen
- Missiv den 23 mars 2020
- SOU 2020:14

Yrkande
Ove Kaye (SD) och Jerry Saxin (S) yrkar bifall till förslaget från välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden.

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/227

KS § 137 Medfinansiering till Åmåls ridklubb för
byte av underlag i ridhuset
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun beviljar bidrag om 89 500 kronor
till Åmåls ridklubb för finansiering av nytt underlag till ridhuset.
Kommunstyrelsen beslutar också att genomföra ett studiebesök hos ridklubben
under perioden september-oktober 2020 för att få föreningens handlingsplan för
långsiktig ekonomisk bärighet presenterad för sig.

Jäv
Anders Bäckström (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller
kommunstyrelsens beslut. Susanne Carlsson (SD) träder in i dennes ställe.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls ridklubb har ansökt om ekonomiskt bidrag hos SISU Idrottsutbildarna i
Västsverige. Ansökan avser byte av underlaget i ridklubbens ridhus. Det
befintliga underlaget i ridhuset är utdömt som underlag att bedriva tävlingar på.
Då tävlingsverksamhet är en betydande inkomstkälla för ridklubben är ett nytt
underlag avgörande för klubbens framtid.
Kostnaden för nytt underlag beräknas till 220 500 kronor inklusive moms. SISU
Idrottsutbildarna har beslutat att ge ett bidrag om 131 000 kr, under förutsättning
att medfinansiering från annan aktör sker.
Åmåls ridklubb har därför tagit kontakt med Åmåls kommun med förfrågan om
kommunen kan vara medfinansiär och söker därför bidrag på mellanskillnaden
mellan 220 500 kr och 131 000 kr (89 500 kr).
Kommunledningskontoret föreslår att Åmåls kommun beviljar bidrag till Åmåls
ridklubb på 89 500 kr.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 3 juni 2020
- Ansökan från Åmåls ridklubb den 2 juni 2020
- Skrivelse från SISU Idrottsutbildarna, handläggare Dennis Aronsson, daterad 4
februari 2020

Yrkande
Michael Karlsson (M) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens
arbetsutskott, samt att kommunstyrelsen under perioden september-oktober 2020
gör ett studiebesök hos ridklubben, i anslutning till ett
kommunstyrelsesammanträde. I samband med detta studiebesök ska ridklubben

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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presentera sin handlingsplan för sin verksamhet framöver och hur den
ekonomiska bärigheten ska säkerställas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget från
arbetsutskottet och finner att så är fallet. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen
också kan ställa sig bakom tilläggsyrkandet från Michael Karlsson (M) och finner
att också detta är kommunstyrelsens vilja.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommundirektör
Åmåls ridklubb
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/198

KS § 138 Fyllnadsval av ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Rolf
Lindström (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jerry Saxin (S) som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Rolf Lindström (S).

Sammanfattning av ärendet
Rolf Lindström (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott. En ny ersättare behöver därför utses.

Beslutet skickas till
Jerry Saxin
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/198

KS § 139 Fyllnadsval av ersättare i
kommunstyrelsens budgetutskott efter Rolf
Lindström (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Michael Henriksson (S) som ersättare i
kommunstyrelsens budgetutskott efter Rolf Lindström (S).

Sammanfattning av ärendet
Rolf Lindström (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i kommunstyrelsens
budgetutskott. En ny ersättare behöver därför utses.

Beslutet skickas till
Michael Henriksson
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 140 Rapportering av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
- Personalchefens delegationsbeslut daterat 2020-05-26 och 2020-05-25
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 141 Rapportering av kommunala protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av kommunala protokoll med
ändringen att Sofia Karlsson (S) ska läggas till i närvarolistan för protokollet
rörande budgetutskottets möte 15 maj 2020.

Beslutsunderlag
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2020
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 29 maj 2020
- Protokoll kommunstyrelsens budgetutskott 15 maj 2020
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 28 maj 2020
- Protokoll ÅKAB 28 maj 2020

Yrkande
Sofia Karlsson (S) yrkar att budgetutskottets protokoll avseende utskottets
sammanträde 15 maj korrigeras, då det inte framgår av protokollet att hon deltagit
i sammanträdet vilket är felaktigt.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om det är kommunstyrelsens vilja att godkänna
rapporteringen av kommunala protokoll, med den ändringen att Sofia Karlssons
(S) närvaro vid budgetutskottets sammanträde 15 maj läggs till i det aktuella
protokollet. Ordföranden konstaterar att det är kommunstyrelsens vilja.

Beslutet skickas till
Kansli- och utredningsenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

