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Justeringens plats och tid stadshuset, 23 juni 2020, kl 10:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 113–139 

och 141 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Ewa Arvidsson Christer Törnell 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-06-16 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-24 Datum då anslaget tas ned 2020-07-15 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 13:00–16:01, ajournering kl 14:25-14:45,  

kl 15:25-15:33 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommundirektör, 

kommunstyrelseförvaltningen 
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Ledamöter Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Olof Eriksson (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Jerry Saxin (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Osama Tamim (V) 

Christer Örtegren (S) 

Hassan Dalo (S) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Anders Bäckström (C) 

Tomas Lindström (TL), §§ 113-140 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Lars Wising (SD) 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Göran Karlsson (S), 1:e vice ordförande 

Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 
 

  
Tjänstgörande ersättare Michael Henriksson (S), ersätter Tobias Holmberg (S) 

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

Ann Ottosson (M), ersätter Morgan Sundkvist (M) 
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KF § 136 Fråga ställd till kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson (S) angående 

protokoll från möten med näringslivet - Peter Stenberg (L) 34 

KF § 137 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande 

politikers anställning i Åmåls kommun - Tomas Lindström (TL) 35 

KF § 138 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande 

upphandling av stadsarkitekt och kostnader för det - Tomas Lindström (TL) 36 

KF § 139 Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jerry Saxin (S) gällande 

Åmåls skolresultat - Tomas Lindström (TL) 37 

KF § 141 Utökning av investeringsbudget 2020 för teknik- och fritidsnämnden 38 
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KF § 113 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Ewa Arvidsson (S) och Christer Törnell (KD). 

Justering kommer att vara i stadshuset den 23 juni 2020 kl 10:00. 

__________  
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KF § 114 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordföranden informerar att ärende 31 Fyllnadsval av ersättare till teknik- och 

fritidsnämnden (S) utgår samt föreslår att ärende 25 Fråga ställd till Michael 

Karlsson (S) gällande hans privatekonomi inte kommer att tas upp för behandling 

då den inte rör kommunens handläggning enligt kommunallagen kap 5 § 61. 

Med de förändringarna godkänner kommunfullmäktige ärendelistan. 

Reservation 

Tomas Lindström (TL) reserverar sig mot beslutet. 

__________  
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KF § 115 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschef Björn Skog lämnar följande meddelanden till 

kommunfullmäktige: 

- Kommunfullmäktiges presidium förbereder förslag till en kommande 

arvodesberedning för beslut i september 

- Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen tar fram mål och 

riktlinjer för program för privata utförare 

- Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen reviderar 

revisionsreglemente 

- Kommunstyrelsen har fattat beslut gällande medborgarförslag från Sten 

Lindström om informationstavlor 

Beslutsunderlag 

- Protokollsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2020 § 133, 

Medborgarförslag om informationstavlor, Sten Lindström 

__________  
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Dnr KS 2020/132 

KF § 116 Svar på medborgarförslag om 
solceller på Nygårds industriområde - Hans 
Andersen  

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 132 

- 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 kommunikationschefen 

__________  
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Dnr KS 2018/390 

KF § 117 Svar på medborgarförslag om 
kolonilottsområde - Bodil Jansson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige beslutar 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.  

Kommunfullmäktige beslutar att ge 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 den 3 mars 2020 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 

framgångsrikt utveckla den typ av stadsnära odling som kolonilottsområde 
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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 kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 127 

- 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 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

Miljö- och klimatstrateg 

Plan- och fastighetsenheten 

Biträdande kommunchef 

Näringslivs- och kommunikationsenheten 

__________  
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Dnr KS 2017/500 

KF § 118 Svar på medborgarförslag om 
cykelsituationen i Åmåls centrum - Rune 
Johansson  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 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 kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 128 

- 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 

Yrkande 

Peter Olsson (V) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

Biträdande kommundirektör 

Tf plan- och fastighetschef 

Gatuchef 

__________  
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Dnr KS 2018/185 

KF § 119 Svar på motion om säkrare skolvägar 
i centrala Åmål - Lisbeth Vestlund (-)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

 Ge i uppdrag åt teknik- och fritidsnämnden att ta fram kartor över gång- 

och 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 17 mars 2020 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 kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 129 

- 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 

Motionären 

Biträdande kommundirektör 

Tf plan- och fastighetschef 

Gatuchef 

__________  
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Dnr KS 2017/79 

KF § 120 Svar på motion om översyn av krav 
på avisering av slamtömning - Lars-Olof 
Ottosson (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 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 24 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 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. 

Den 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.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 130 
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- 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 

__________  
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Dnr KS 2019/419 

KF § 121 Svar på motion om att utreda Åmåls 
attraktionskraft av behöriga lärare - Lars 
Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 den 26 

november2019. 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 kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 131 

- 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 

 

 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-06-16  18 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/78 

KF § 122 Tertialrapport - Ekonomisk prognos 
efter april 2020 för Åmåls kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Reservation 

Tomas Lindström (TL) och Peter Stenberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

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 kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 123 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 14 maj 2020 

- Ekonomisk prognos april 2020 den 14 maj 2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Lars-Olof Ottosson (C) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltningschefer 

Samtliga nämnder och styrelse 

__________  
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Dnr KS 2020/207 

KF § 123 Tertialrapport för teknik- och 
fritidsnämnden år 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger tertialrapport efter april 2020 för teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tertialrapporten efter april 2020s avseende teknik- och fritidsnämnden har 

sammanställts. 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 VA-

verksamheten -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 +/- = tkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 124 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 12 maj 2020 § 41 

- Uppföljning tertial 1 för teknik- och fritidsnämnden 

- Tjänsteyttrande den 4 maj 2020 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/166 

KF § 124 Revisionsrapport över årsredovisning 
2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

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 kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 125 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 11 maj 2020 

- Revisionsrapport över årsredovisningen 2019  

Protokollsanteckning 

Christer Törnell (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Jag ställer mig bakom revisionsrapporten över årsredovisningen utom i den del 

som behandlar överförmyndarverksamheten, då jag anser att det finns 

felaktigheter i rapporten. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2019/483 

KF § 125 Riktlinjer för markanvisning i Åmåls 
kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisning i Åmåls 

kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att dokumentet ska redigeras på sidan 3, under 

kapitlet Markreservation, sista meningen i första stycket: Kommunstyrelsens 

arbetsutskott ska ändras till kommunstyrelsen, som den instans som fattar beslut 

om markreservation. 

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 kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 134 

- Tjänsteskrivelse av tf plan- och fastighetschef den 15 maj 2020 

- Riktlinjer för markanvisning för Åmåls kommun 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Lars-Olof Ottosson (C), Peter Stenberg (L), Peter Olsson 

(V), Ewa Arvidsson (S) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag att anta riktlinjerna för markanvisning. 

Lotta Robertsson-Harén (MP) tilläggsyrkar att dokumentet ska redigeras på sidan 

3, under kapitlet Markreservation, sista meningen i första stycket: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ändras till kommunstyrelsen, som den instans 

som fattar beslut om markreservation. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras kl 14:25-14:45. 

Ordföranden finner att det efter avslutad debatt finns ett förslag till beslut från 

kommunstyrelsen samt ett tilläggsyrkande från Lotta Robertsson-Harén (MP). 
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Ordföranden frågar först om förslaget från kommunstyrelsen kan godkännas, 

vilket kommunfullmäktige gör. Därefter ställer ordföranden proposition på 

tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Tf plan- och fastighetschef 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-06-16  24 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/232 

KF § 126 Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag - Fredrik Bengtsson (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Fredrik Bengtsson (S) gällande hans samtliga 

politiska uppdrag, vilka är som ledamot kommunfullmäktige, ledamot tillika 

ordförande i teknik- och fritidsnämnden, ledamot tillika ordförande i teknik- och 

fritidsnämndens arbetsutskott, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot 

kommunstyrelsens budgetutskott, ersättare i valnämnden samt ordförande i 

styrgrupp välfärd- och folkhälsa. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Fredrik Bengtsson 

__________  
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Dnr KS 2020/232 

KF § 127 Fyllnadsval av ledamot tillika 
ordförande i teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmål efter Fredrik Bengtsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Niklas Karlsson (S) som ledamot tillika 

ordförande i teknik- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för att välja ny ledamot tillika ordförande i teknik- 

och fritidsnämnden efter Fredrik Bengtsson (S). 

Socialdemokraterna föreslår Niklas Karlsson (S). 

Beslutet skickas till 

Niklas Karlsson 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/232 

KF § 128 Fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen efter Fredrik Bengtsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Niklas Karlsson (S) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för att välja ny ersättare i kommunstyrelsen efter 

Fredrik Bengtsson (S). 

Socialdemokraterna föreslår Niklas Karlsson (S). 

Beslutet skickas till 

Niklas Karlsson 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2020/232 

KF § 129 Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 
efter Fredrik Bengtsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Olof Eriksson (S) som ny ersättare i 

valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för att välja ny ersättare i valnämnden efter Fredrik 

Bengtsson (S). 

Socialdemokraterna föreslår Olof Eriksson (S). 

Beslutet skickas till 

Olof Eriksson 

Valnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/3 

KF § 130 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 1 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte har verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott, ska socialtjänsten rapportera 

detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsunderlag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 maj 2020 § 78 

- Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef den 8 maj 2020 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/231 

KF § 131 Inlämnat medborgarförslag om 
åtgärder för el, vatten och renhållning vid 
Tösse hamn - Staffan  Sindsjö 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Staffan Sindsjö där han föreslår åtgärder 

för el, vatten och renhållning vid Tösse hamn. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag inlämnat 28 maj 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2020/245 

KF § 132 Inlämnad motion om 
säkerhetsklassning av kommunstyrelsens 
ordförande - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) där han föreslår att tjänsten 

som kommunstyrelsens ordförande ska säkerhetsklassas. Motionären informerar 

kort om innehållet i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2020/246 

KF § 133 Inlämnad motion om nyval i Åmåls 
kommun - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) där han föreslår att ett nyval 

ska genomföras i Åmåls kommun. Motionären informerar kort om innehållet i 

motionen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2020/252 

KF § 134 Interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående regelverk kring 
anställning - Peter Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar på 

interpellationen kommer på ett kommande fullmäktigemöte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Peter Stenberg (L) angående hur Åmåls 

kommuns policy ser ut gällande anställning. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 9 juni 2020 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

__________  
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Dnr KS 2020/248 

KF § 135 Interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående redovisning av resor  - 
Peter Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar på 

interpellationen kommer på ett kommande kommunfullmäktigemöte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Peter Stenberg (L) gällande redovisning av 

utlandsresor till Åmåls kommuns vänorter. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 8 juni 2020 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

__________  
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Dnr KS 2020/247 

KF § 136 Fråga ställd till kommunstyrelsen 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
protokoll från möten med näringslivet - Peter 
Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att debatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har ställts till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) av 

Peter Stenberg (L). Frågan gäller om det förs protokoll eller minnesanteckningar 

från kommunens möten med näringslivet. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Peter Stenberg (L) den 8 juni 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/242 

KF § 137 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) gällande 
politikers anställning i Åmåls kommun - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att debatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Michael Karlsson (S) gällande politikers anställning. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 5 jun 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/243 

KF § 138 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) gällande 
upphandling av stadsarkitekt och kostnader för 
det - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att debatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Michael Karlsson (S) gällande upphandling av stadsarkitekt samt 

kostnader för detta. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 5 jun 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/244 

KF § 139 Fråga till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Jerry Saxin 
(S) gällande Åmåls skolresultat - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att debatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Jerry Saxin (S). Frågan gäller Åmåls kommuns 

resultat i Pisa-undersökningen som mäter skolelevers resultat. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 5 jun 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/255 

KF § 141 Utökning av investeringsbudget 2020 
för teknik- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- öka investeringsramen till teknik- och fritidsnämnden med 200 tkr för 2020 för 

att skyndsamt   möjliggöra för ytterligare bostadsexploatering på Västra Åsen, 

- öka investeringsramen till teknik- och fritidsnämnden med 400 tkr för 2020 för 

att skyndsamt reinvestera i Ödmansgatan i Åmål,  

- samt uppdra till kommunstyrelsen och dess budgetutskott att ta hänsyn till den 

nya investeringsbudgetnivån i arbetet med att ta fram budgetförslag för 2021. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Privatpersoner och byggföretag har inkommit med förfrågan om att få köpa mark 

inom Västra Åsen, Åmål. För att kunna sälja tomterna, som uppgår till 40-50 

stycken, behöver investeringar i kommunaltekniska anläggningar, så som gator, 

gång- och cykelvägar, belysning och vatten och avlopp genomföras.  

Karta, se bilaga 1. 

För att kunna komma igång med bostadsbyggandet så snabbt som möjligt föreslås 

en extra investering i kommunaltekniska anläggningar enligt följande: 

Investering tkr 2020 2021 2020-2021 

VA-anläggningar 50  2 500  2 550 

Gata, GC-väg, el m.m 150 3 600 3 750 

Totalt 200 6 100 6 300 

  

Det föreslås att etapperna 1-3 byggs (karta, se bilaga 2) sammanhängande utan 

avbrott. Kommunstyrelsen och dess budgetutskott ska ta hänsyn till den nya 

investeringsbudgetnivån i arbetet med att ta fram budgetförslag för 2021, liksom 

för tillkommande driftskostnader. 

  

Beläggningen på Ödmansgatan i Åmål är undermålig och behöver åtgärdas 

genom en reinvestering. Investeringskostnaden på sträckan, som framgår på 

kartan i bilaga 3, beräknas till 400 tkr. Det föreslås att teknik- och fritidsnämnden 

investeringsbudget ökas med motsvarande belopp 2020. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 16 juni 2020 § 150 

- Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 15 juni 2020 

- Bilaga 1: Områdeskarta 

- Bilaga 2: Kvarterskarta 

- Bilaga 3: Karta Ödmansgatan 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Lars-Olof Ottosson (C), Christer Törnell (KD) och Peter 

Olsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förvaltningschef teknik- och fritid 

Ekonomichef 

Kommundirektör 

__________ 


