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Övriga deltagare Anders Sandén, kommundirektör 

Björn Skog, kanslichef- och utredningschef, kommunledningskontoret, §§ 

156-169 

Gustav Wennberg, revisionen, §§ 156-158 
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kommunstyrelseförvaltningen, §§ 156-169 

Lennart Hansson, revisionen, §§ 156-158 

Morgan Torger, revisionen, §§ 156-158 
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Saga Kurkijärvi, revisionen, §§ 156-158 

Rune Johansson, revisionen, §§ 156-158 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunledningskontoret, §§ 156-169 

Annelie Svensson, KPMG, §§ 156-158 

Kristoffer Ljung, näringslivs- och kommunikationschef, §§ 156-159 

Torbjörn Stake, IT-chef, §§ 156-159 
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KS § 156  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Christer Törnell (KD). 

__________  
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KS § 157 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns och fastställs i enlighet med det utsända förslaget, med ett 

tillägg: ärende 15) "Information om kommande tv-inslag som berör Anders 

Johansson/Sandén". 

__________  
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KS § 158 Information: Aktuellt om corona-läget 
i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att under resten av hösten 

2020 uppdra åt kanslienheten att boka en mer rymlig lokal för kommunstyrelsens 

möten. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnare Daniel Andersson informerar om den senaste utvecklingen i 

omvärlden, samt kommunen, rörande coronapandemin. 

__________  
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KS § 159 Presentation av nya chefer inom 
kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen hälsar de nya cheferna välkomna och noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har under våren 2020 haft ett omfattande arbete med 

rekryteringar av nya chefer inom främst kommunstyrelseförvaltningen. De båda 

nytillträdda cheferna Kristoffer Ljung och Torbjörn Stake presenterar sig för 

kommunstyrelsen. Kristoffer Ljung är ny chef för näringslivs- och 

kommunikationsenheten och Torbjörn Stake är ny IT-chef. Kommundirektören 

tackar biträdande kommundirektören Jan-Erik Samuelsson för det gedigna arbete 

som lagts ner på rekryteringar, intervjuer med mera. 

__________  
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Dnr KS 2020/286 

KS § 160 Yttrande till Förvaltningsrätten i målnr 
9268-20 gällande överklagan av 
kommunstyrelsen beslut 2020-06-16 § 153  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta upprättat förslag till yttrande och insända det till 

Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Ove Kaye (SD) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Christer Törnell (KD), Ulla Berne (M) och Anders Bäckström (C) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Jäv 

Kommunstyrelsens ordförande påpekar att Michael Karlsson (M) bör anses jävig 

och därmed förhindrad från att delta i behandling och beslut i detta ärende, samt 

det påföljande. Michael Karlsson (M) håller inte med om detta. 

Mötet ajourneras 10:03-10:42. 

När mötet återupptagits ställer ordföranden frågan om jäv föreligger till 

kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsens mening är att ett 

jävsförhållande föreligger. Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst för den som anser att Michael Karlsson (M) är jävig 

Nej-röst för den som anser att Michael Karlsson (M) inte är jävig 

Voteringsresultat 
Michael Karlsson (S): Ja 

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Olof Eriksson (S): Ja 

Jerry Saxin (S): Ja 

Sofia Karlsson (S): Ja 

Hassan Dalo (S): Ja 

Michael Karlsson (M): Nej 

Ulla Berne (M): Nej 

Christer Törnell (KD): Nej 

Anders Bäckström (C): Nej 

Ove Kaye (SD): Avstår 

 

Med 6 ja-röster och 4-nej-röster samt 1 ledamot som avstår votering, beslutar 

kommunstyrelsen att Michael Karlsson (M) är jävig och därför inte kan delta i 

behandling eller beslut i ärendet, samt det påföljande som också det behandlar 
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yttranden i mål i förvaltningsrätten. Michael Karlsson (M) lämnar sammanträdet 

under de aktuella ärendena och ersätts av Niklas Karlsson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Karlsson har överklagat kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2020 § 153 

gällande yttrande till förvaltningsrätten i mål 6996-20. 

Förvaltningsrätten har i underrättelse daterad 23 juli 2020 gett Åmåls kommun 

tillfälle att yttra sig i målet med Göran Karlssons överklagan. Åmåls kommun har 

begärt och fått anstånd att insända yttrandet till den 28 augusti 2020. 

Ett förslag till yttrande har upprättats. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 20 augusti 2020 

- Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten den 20 augusti 2020 

- Underrättelse från Förvaltningsrätten den 23 juli 2020 

- Överklagan den 8 juli 2020 

- Kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2020 § 153 

- Förslag till yttrande från Allians för Åmål den 26 augusti 2020 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom ett 

annat förslag till yttrande till förvaltningsrätten som Allians för Åmål tagit fram. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels det utsända förslaget 

och dels Allians för Åmåls förslag till yttrande, som lagts fram av Christer Törnell 

(KD). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller det utsända förslaget. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

__________  
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Dnr KS 2020/230 

KS § 161 Yttrande till Förvaltningsrätten i målnr 
6996-20 gällande överklagan av 
kommunfullmäktiges beslut 2020-04-28 § 76 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta upprättat förslag till yttrande och insända det till 

Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Christer Törnell (KD), Anders Bäckström (C), Ulla Berne (M) och Ove Kaye 

(SD) deltar inte i beslutet. 

Jäv 

Michael Karlsson (M) har av kommunstyrelsen befunnits jävig i ärendet och 

deltar därför inte i behandling och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson har överklagat kommunfullmäktiges beslut 2020-04-28 § 76, 

ärende ”Näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av coronapandemin”, till 

Förvaltningsrätten. 

Kommunen har yttrat sig tidigare i målet genom beslut i kommunstyrelsen 2020-

06-16 § 153. 

Förvaltningsrätten i Göteborg har i underrättelse daterad 2020-07-16 givit Åmåls 

kommun tillfälle att yttra sig ytterligare en gång med anledning av de 

inkommande handlingarna från den klagande. Målet gäller laglighetsprövning 

enligt kommunallagen. 

Åmåls kommun har begärt, och fått, anstånd att insända yttrandet till den 28 

augusti 2020. 

Ett förslag till yttrande har upprättats. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 20 augusti 2020 

- Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg den 20 augusti 2020 

- Yttrande från Michael Karlsson (M) den 14 juli 2020 

Protokollsanteckning 

Christer Törnell (KD) önskar göra en protokollsanteckning för Alliansens 

räkning, enligt nedanstående. Detta godkänns av ordföranden. 

"Oppositionen väljer att inte delta i beslutet angående kommunstyrelsens yttrande 

i ärendet. Avgivet yttrande är således (även denna gång) ett yttrande att betrakta 

som varande majoritetens (S, V och Mp). Vi finner dock anledning att kort 

kommentera något av dess innehåll. 
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Oppositionens överklagande - genom Michael Karlsson (M) - baseras på tre 

ställningstaganden, nämligen: 

1. Gravt åsidosättande av den 'demokratiska beslutsprocessen' vid framtagande-, 

beslutande- och idrifttagande av samtliga de åtgärder som går under 

projektnamnet; 'Näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av Coronapandemin' - 

Åmåls kommun. 

2. Gravt åsidosättande av gällande kommunala reglemente avseende 

beredningstvång, kopplat till ärenden för politiska beslut. 

3. Bristande redovisning kring möjliga juridiska- och ekonomiska effekter för 

kommunen och dess invånare, med utgångspunkt i 'likabehandlingsprincipen', 

'LOU', 'gynnande av enskild näringsidkare' och 'skadeståndslagstiftning'. 

Vi tvingas notera att inget av ovanstående anses värt att av majoriteten ens 

kommenteras, trots att kommunen redan fått bassning i ett par av de införda 

åtgärderna - med hänvisning till just dessa framförda ställningstaganden. 

Genom yttrandets formulering kan man förmodligen, som oinvigd betraktare, lätt 

förledas och få den uppfattningen att Alliansens överklagande, framfört genom 

dess företrädare Michael Karlsson (M), skulle handla om de två frihängande 

punkter majoriteten i sitt yttrande insinuerar. Så är naturligtvis inte fallet. 

Överklagandet handlar om det faktum att åtgärder - av betydande kommunal 

samhällspåverkande natur - körts igång helt i avsaknad av nödvändiga politiska 

beslut. Ett faktum nog så graverande, kan tyckas. 

Låt oss därför, genom denna anteckning, permanent flytta tillbaka fokus till vad 

ärendet i grund och botten handlar om. Det handlar om den totala avsaknaden av 

'den demokratiska processen' kopplat till hela ärendet med arbetsnamnet 

'Näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av coronapandemin' och hur beslutande 

organ, under processens framdrift, fullständigt kringsprungits. 

Låt oss vara tydliga i detta." 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

__________  
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Dnr KS 2020/78 

KS § 162 Ekonomisk prognos efter maj 2020 för 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter maj månad år 2020 till 

handlingarna och uppdrar åt nämnder och förvaltningar som redovisar underskott 

att arbeta för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av rådande omständigheter är prognoserna mycket osäkra. 

Efter maj månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till -13,6 miljoner kronor 

(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -19,6 mnkr 

(-24,2 mnkr). Prognosen är förbättrad med 4,6 mnkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 24 juni 2020 

- ”Ekonomisk prognos maj 2020”  den 24 juni 2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen inte bara lägger den 

ekonomiska rapporten till handlingarna utan också uppdrar åt nämnder och 

förvaltningar som redovisar underskott att arbeta för att nå en budget i balans. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande från 

Michael Karlsson (S). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta i 

enlighet med förslaget och tilläggsyrkandet och finner att det är 

kommunstyrelsens mening. 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2018/231 

KS § 163 Återrapport: Utredning av turism och 
besöksnäring 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger utredningen till handlingarna.  

Kommunstyrelsen beslutar att driva Åmåls turistbyrå i kommunens regi. De 

finansiella medlen som uppnås vid minskad personalkostnad kan användas till 

insatser inom näringslivs- och kommunikationsenheten till turism- och 

destinationsutveckling.  

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in Johan Trollnäs, VD för Dalslands Turist 

AB, till ett kommunstyrelsemöte under hösten för att diskutera turismutveckling. 

Sammanfattning av ärendet 

Dåvarande tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet beslutade den 23 maj 2018 att ge 

kommunstyrelseförvaltningen uppdraget att utreda för- och nackdelar gällande 

egendrift av turistbyrån kontra nuvarande driftsform.  

 

Dalslands Turist AB (fortsättningsvis DTAB) har på uppdrag av Åmåls kommun 

sedan 2015 drivit Åmåls turistbyrå placerad i Åmåls gästhamn. Uppdraget innebär 

att bemanna och driva en helåröppen turistinformation motsvarande 1,5 

heltidstjänst plus sommarpersonal.  

Avtalet sades upp våren 2020 och ett beslut behöver fattas hur Åmåls turistbyrå 

ska drivas; ska avtalet omförhandlas eller ska turistbyråverksamheten drivas av 

Åmåls kommun i egen regi.  

En utredning har analyserats utifrån fyra olika aspekter; kompetens, 

kommunikation, organisation och ekonomi (se bifogad utredning). I utredningen 

ges kommunstyrelsen två möjliga vägval att fatta beslut gällande den framtida 

driften av turistbyrån.  

De två alternativen är: 

1. Åmåls kommun driver turistbyrå i egen regi 

Att driva turistbyrån i kommunens egen regi där turistbyrån är organiserad under 

näringslivs- och kommunikationsenheten skapar kontroll över 

kommunikationsflödet för hur Åmåls platsvarumärke kommuniceras gentemot 

besökaren. En turisminformatör kan utföra arbete med webb och besöksnäringens 

sociala medier och vara behjälplig med övrigt kommunikationsarbete på 

näringslivs- kommunikationsenheten.  

Att driva turistbyrån i egen regi skulle innebära att turismen fanns organiserad 

under samma enhet samtidigt som färre aktörer är inblandade. 

En översyn av öppettider kan innebära ett minskat behov av bemanning på 

turistbyrån och samtidigt frigöra resurser till turism- och destinationsutveckling i 

Åmåls kommun. Det finns goda ekonomiska fördelar i att ha turistbyrån inom 
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kommunens egen regi alternativt att avtal omförhandlas och att turistbyrån har 

lägre personalstyrka exempelvis vintertid.  

2. Omförhandling av avtalet med DTAB   

Ett annat alternativ är att omförhandla det avtal som sades upp gällande drift av 

turistbyrån med DTAB. På så vis kan besparings- och effektiviseringsmöjligheter 

ges och finansiella medel kan istället fördelas på insatser inom näringslivs- och 

kommunikationsenheten på plats- och destinationsutveckling. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 26 juni 2020 

- Återrapport: Utredning turism och besöksnäring den 26 juni 2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till alternativ 1 att Åmåls kommun ska driva 

turistbyrån i egen regi. 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till alternativ 2 att Åmåls 

kommun omförhandlar det avtalet om turistbyrån med DTAB. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras 12:02-12:12. 

När mötet återupptagits frågar ordföranden om rapporten kan läggas till 

handlingarna och finner att det är kommunstyrelsens mening. När det gäller den 

fortsatta driften av turistbyrån så finner ordföranden att det finns två förslag till 

beslut. Dels alternativ 1 att Åmåls kommun ska driva turistbyrån i egen regi vilket 

bifallits av Karlsson (S), dels alternativ 2 att Åmåls kommun omförhandlar avtalet 

om turistbyrån med DTAB vilket bifallits av Törnell (KD). 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen ställer 

sig bakom en fortsatt drift av turistbyrån i egen regi. 

Beslutet skickas till 

Anna Hjelmberg 

Dalslands Turist AB 

__________  
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Dnr KS 2020/279 

KS § 164 Svar till Fyrbodals kommunalförbund 
angående finansiering av Miljösamverkan 
Västra Götaland 2021-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget om huvudmännens fortsatta 

finansiering till Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024. 

Kommunstyrelsen påpekar att det är en stor skillnad mellan kommunförbund och 

kommunalförbund och önskar att det i alla skrivningar i ärendet förtydligas att det 

i denna fråga handlar om kommunalförbund, inte kommunförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera 

miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 

Arbetssättet är framgångsrikt och har fått efterföljare i många andra län.  

Miljösamverkan drivs i samverkan mellan följande huvudmän: Länsstyrelsen 

Västra Götalands län (miljöskyddsavdelningen samt landsbygdsavdelningens 

veterinär- och djurskyddsenhet), kommunalförbunden i länet och länets 

kommuner (miljönämnder, miljökontor). Det är Länsstyrelsen Västra Götalands 

län och länets kommuner som betalar för Miljösamverkan. Bidraget från 

kommunerna rekvireras med hjälp av kommunalförbunden en gång per år. Hur 

kostnaden fördelas mellan kommunerna bestäms av respektive 

kommunalförbunds fördelningsprinciper. 

Miljösamverkan har i skrivelse till kommunalförbunden föreslagit att 

huvudmännens bidrag till Miljösamverkan från och med 2021 bibehålls på samma 

nivå men uppräknat till aktuellt penningvärde. Vidare föreslås att eventuellt 

verksamhetsöverskott från föregående år tas med till den nya 

verksamhetsperioden.  

Förslaget innebär att varje kommunalförbund bidrar med 338 000 kr per år under 

en ny fyraårig verksamhetsperiod 2021-2024. Det är en ökning med 22 000 kr per 

år från nuvarande 316 000 kr per år. Kommunalförbundet fördelar i sin tur hela 

denna kostnad på kommunerna i kommunförbundet.  

Länsstyrelsens bidrag föreslås öka i motsvarande grad så att samma proportioner 

kvarstår.  

Nuvarande kostnad motsvarar cirka två heltidstjänster för projektledare. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 20 augusti 2020 

- Brev till kommunalförbunden den 14 april 2020 

- Meddelande från Fyrbodals kommunalförbund den 2 juli 2020 
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Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund senast 11 september 

Björn Wennerström 

__________  
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Dnr KS 2020/254 

KS § 165 Uppdrag att revidera 
revisionsreglementet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till kommunledningskontoret att 

revidera revisionsreglementet för Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges presidium har fattat ett delegationsbeslut den 11 juni 2020 där de 

föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunledningskontoret om att det 

nu gällande reglemente för kommunrevisionen från 2007 ska revideras.  

Den främsta anledningen till en översyn är att reglementet ska överensstämma 

med den nya kommunallagen från 2018. Presidiet ser även värdet med att 

diskutera och utveckla revisionsreglementet för att lokalt tydliggöra och stärka 

revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och resultat. Rapporteringen av 

delegationsbeslutet godkändes av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 16 

juni 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 16 juli 2020 

- Delegationsbeslut den 11 juni 2020 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningschef 

__________  
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Dnr KS 2020/232 

KS § 166 Fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsens budgetutskott efter Fredrik 
Bengtsson (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Niklas Karlsson (S) som ny ledamot i kommunstyrelsens 

budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Bengtsson (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag i Åmåls kommun. Ett 

fyllnadsval behöver hållas för att utse en ledamot i kommunstyrelsens 

budgetutskott. 

Beslutet skickas till 

Niklas Karlsson (S) 

__________  
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Dnr KS 2020/232 

KS § 167 Fyllnadsval av ledamot tillika 
ordförande i Styrgrupp Välfärd och folkhälsa 
efter Fredrik Bengtsson (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Michael Karlsson (S) som ledamot tillika 

ordförande i Styrgrupp Välfärd och folkhälsa. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Bengtsson (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag i Åmåls kommun. Ett 

fyllnadsval behöver hållas för att utse ny ledamot tillika ordförande i styrgrupp 

Välfärd och folkhälsa. 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

Folkhälsostrateg 

__________  
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KS § 168 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över personalchefens delegationsbeslut den 24 augusti 2020 

- Delegationslistor med beslut fattade av färdtjänsthandläggare den 21 augusti 

2020, 3 augusti 2020 samt 15 juli 2020 

- Delegationsbeslut från biträdande kommundirektör rörande begäran om 

utlämnande av handling den 17 juli 2020 

__________  
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KS § 169 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av kommunala protokoll. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll ÅKAB 2020-07-03 

__________  
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Dnr KS 2020/312 

KS § 170 Information om kommande tv-inslag 
som berör Anders Johansson/Sandén 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsen om kommande tv-

inslag som bland annat berör Anders Sandén (dåvarande Anders Johansson) och 

hans politiska karriär i Sigtuna under det tidiga 2000-talet. 

__________ 


