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KS § 174  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justerare väljs Michael Karlsson (M). 

__________  
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KS § 175 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ärendelistan läggs ett initiativärende från Sverigedemokraternas Ove Kaye 

och Susanne Carlsson (§ 189). Ärende åtta, "Godkännande av 

granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fölet 1, del av Hanebol 1:1 och 

del av Hästen 3", ska behandlas med omedelbar justering. Med dessa noteringar 

godkänner kommunstyrelsen dagens ärendelista. 

__________  
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Dnr KS 2017/124 

KS § 176 Återrapport och beslut: Försäljning av 
fastighet del av Höganäs 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ej genomföra markförsäljning av del av Höganäs 

1:1 till Lars Berg och Eva Nilsson. Marken förblir i kommunens ägo. Beslutet ska 

tillsändas alla de organisationer och aktörer som kontaktat Åmåls kommun med 

synpunkter på affären. 

Sammanfattning av ärendet 

Dåvarande kommundirektör upprättade ett köpeavtal för aktuellt markområde då 

intressen för förvärv av kommunens mark inkommit från Berg och Nilsson. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2020 §146 att återremittera ärendet till 

förvaltningen då flera frågor skulle utredas. 

I samband med upprättande av köpeavtalet inlämnades en ansökan till 

Lantmäteriet att överföra aktuell mark inom Höganäs 1:1 till Höganäs 1:74. 

Lantmäteriet uppmärksammade att cirka 1 ha av de aktuella 5 ha ligger inom 

strandskyddsområdet, varför överföring till annan större fastighet ej kan 

genomföras. Likaså konstaterades att kommundirektören saknade mandat att 

underteckna och genomföra försäljning av icke planlagd mark. 

Av ovanstående anledningar kommer Lantmäteriet ej att genomföra förrättningen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 14 september 2020 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 juni 2020 §146 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget att ej genomföra försäljningen. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Tf kommundirektör 

Lars Berg & Eva Nilsson 

Åmåls Hunnfolk 

Höganäs villaförening 

__________  
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Dnr KS 2020/162 

KS § 177 Förslag till driftbudget 2021 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till preliminär driftbudget för år 2021 som 

uppgår till 123 054 tkr, vilket motsvarar budgetutskottets preliminära budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till preliminär driftbudget för 

år 2021 enligt budgetutskottets anvisningar.  

Den totala driftbudgeten uppgår till 123 054 tkr och är en ökning med 3 792 tkr i 

jämförelse med 2020. 

Budgetförslaget 2021 utgår från 2020 års budget med justeringar för 

volymförändringar, indexuppräkningar och förändrade kapitalkostnader. 

Enligt budgetutskottets anvisningar minskades nämndens föreslagna 

volymförändringar med -1 414 tkr, vilket innebär att dessa volymförändringar inte 

ryms inom budgetramen. 

IT-avdelningen har behov av att genomföra nödvändiga moderniseringar av 

katalogtjänster och infrastruktur. Den förväntade kostnaden uppgår till 1 800 tkr 

utöver befintlig budgetram, varav 1 300 tkr är en engångskostnad under 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §146 

- Tjänsteskrivelse av biträdande kommundirektör den 28 augusti 2020 

- Förslag till driftbudget 2021 Kommunstyrelsen den 28 augusti 2020 

- Bilaga Medlemskap och föreningsbidrag inom kommunstyrelsen 2021 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/163 

KS § 178 Förslag till investeringsbudget 2021 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till 

preliminär investeringsbudget för år 2021 som uppgår till 7 100 tkr, vilket 

motsvarar budgetutskottets preliminära budgetram, samt investeringsplan för åren 

2022-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till investeringsbudget för 

år 2021 samt investeringsplan för 2022-2024. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §147 

- Tjänsteskrivelse av biträdande kommundirektör den 28 augusti 2020 

- Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2024 den 28 augusti 2020 

- Investeringskalkyl släckbil den 28 augusti 2020 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/303 

KS § 179 Förslag till avgifter 2021 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till preliminära avgifter inom 

kommunstyrelsen för år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra ekonomichefen att till nästa 

budgetprocess arbeta in avgifterna i budgeten, under förutsättning att de 

indexuppräknas. Kommunfullmäktige ska årligen informeras om 

indexuppräkningen av avgifterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till avgifter 2021 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 

räddningsenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §148 

- Tjänsteskrivelse av biträdande kommundirektör den 31 augusti 2020 

- Taxor och avgifter: kostenheten, kulturenheten och räddningsenheten. 

Beslutet skickas till 

Kostenheten 

Kulturenheten 

Räddningsenheten 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/304 

KS § 180 Förslag till verksamhetsplan 2021 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar preliminär verksamhetsplan inklusive inriktningsmål år 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för år 

2021. Syftet med verksamhetsplanen är att styra och följa upp verksamhet och 

ekonomi. Verksamhetsplanen innehåller information om nämnd och förvaltning, 

beskriver verksamheternas grunduppdrag och kommunstyrelsens inriktningsmål 

och nyckeltal, samt drift- och investeringsbudget för föregående, innevarande och 

kommande år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §149 

- Tjänsteskrivelse av biträdande kommundirektör den 28 augusti 2020 

- Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen den 28 augusti 2020 

- Bilaga Grunduppdrag 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/273 

KS § 182 Svar på remiss - Verksamhetsplan 
och budget 2021-2023 för Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande: 

Strategiskt mål Kompetensförsörjning och utbildning: Åmåls kommun anser 

för egen del att Fyrbodal bör ha ett fortsatt fokus på hur kommunalförbundet 

långsiktigt arbetar för att sänka den höga arbetslösheten exempelvis genom 

omstrukturering av branscher, yrkesutbildningar och kommunernas större ansvar 

efter Arbetsförmedlingens omvandling. 

Framtida finansiering av Kommunakademien Väst: Åmåls kommun 

godkänner förslaget under förutsättning att samtliga medlemskommuner beslutar 

att godkänna förslaget till finansiering av Kommunakademien Väst.  

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram förslag till verksamhetsplan och 

budget för 2021-2023 och erbjuder att medlemskommunerna yttrar sig över 

förslagen. Fyrbodal kommunalförbunds verksamhetsplan 2021-2023 innehåller 

fem strategiska utvecklingsområden: Stöd, omsorg, och hälsa, 

Kompetensförsörjning och utbildning, Fysisk planering och hållbara transporter, 

Näringsliv, kultur och attraktionskraft och Digitalisering. Inom varje område finns 

strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för Fyrbodalsregionen på 10 års 

sikt. 

Medlemskommunerna ombeds också att lämnat svar på förslaget på långsiktig 

finansiering av samverkansytan Kommunakademien Väst. Förslaget är att varje 

medlemskommun från och med 2022 årligen medfinansierar med 2,75 

kr/invånare. För Åmåls kommun innebär det cirka 34 000 kr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §154 

- Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 25 augusti 2020 

- Förslag till Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 2021 

inkl bilagor 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se senast 30 september 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-16  12 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/335 

KS § 183 Svar på remiss - Budget delregionala 
utvecklingsmedel 2021-2023 - Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till medfinansiering på 37 kr 

per invånare för delregionala utvecklingsmedel 2021-2023 inom Fyrbodals 

kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått en remiss från Fyrbodals kommunalförbund där 

kommunen ombeds yttra sig om medfinansieringen av delregionala 

utvecklingsmedel för 2021-2023.  

Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en 

attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för 

kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår gemensamma 

verksamhetsplan och Vision Västra Götaland – Det goda livet.  

De delregionala utvecklingsmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt 

riktade för utveckling i delregionen genom satsningar på näringsliv, 

kompetensförsörjning, miljö och kultur. 

För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket 

innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i årliga 

utvecklingsmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot 

innevarande år.  

Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 000 000 kr 

från Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 1 

milj. kr från Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala 

medlen går Västra Götalandsregionen in med riktade medel för att finansiera 

funktioner/processledare hos kommunalförbundet. Kulturnämnden betalar 550 tkr 

och Miljönämnden 500 tkr. Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv 

miljon för att möjliggöra förstudier och analyser. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 9 september 2020 

- Missiv från Fyrbodals kommunalförbund den 20 augusti 2020 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se senast 30 september 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-16  13 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/263 

KS § 184 Yttrande över Revisionsrapport - 
Granskning av kommunens folkhälsoarbete 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat integreringen av det lokala välfärds- och 

folkhälsoprogrammet i kommunens ordinarie styrning och verksamhet. Vid 

granskningen har revisorerna biträtts av KPMG. 

Revisorerna har summerat sina iakttagelser och bedömningar och lämnat 

granskningsrapporten i sin helhet samt rekommendationer i brev till 

kommunstyrelsen 2020-06-15. 

Kommentarer från kommunstyrelsen angående revisorernas iakttagelser och 

rekommendationer önskas senast 25 september 2020. 

Kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och kommer att 

genomföras enligt revisionens iakttagelser och rekommendationer.  

Kommentar till revisorernas iakttagelser och rekommendationer redovisas i 

yttrande över revisionsrapport. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §152 

- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 27 augusti 2020 

- Förslag till yttrande den 26 augusti 2020 

- Revisionsrapport - Granskning av kommunens folkhälsoarbete den 15 juni 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen i Åmåls kommun 

__________  
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Dnr KS 2020/301 

KS § 185 Rapportmall för uppföljning och 
analys av Åmåls kommuns arbete med globala 
målen i Agenda 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen rapportmall för uppföljning och 

analys av Åmåls kommuns arbete med globala målen i Agenda 2030.  

Sammanfattning av ärendet 

Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling är ett starkt verktyg 

som kan användas för att skapa positiv förändring och ge sociala, ekonomiska och 

ekologiska/miljömässiga aspekter samma tyngd. Åmåls kommun har både ett 

ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i samhället och i miljön 

genom sin roll som verksamhetsutövare, upphandlare, inköpare, myndighet, 

kunskapsspridare, inspiratör och föredöme.  

Agenda 2030 innebär ett behov av ökat samarbete regionalt och lokalt och mer 

tvärsektoriellt tänkande än tidigare. Genom en ökad samverkan och ett större 

partnerskap med näringslivet och det civila samhället kan kommunen på lokal 

nivå ytterligare bidra till en hållbar utveckling.  

Som ett led i den fortsatta utvecklingen behövs underlag för systematisk 

uppföljning, analys och redovisning av kommunens arbete med hållbar utveckling 

samt Agenda 2030 på en kommunövergripande nivå. I denna redovisning 

återfinns agendans samtliga tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 uppdra kommunstyrelsen att utreda 

möjligheten att införa så kallat miljöbokslut i Åmåls kommun. Dåvarande 

miljöchef och miljöstrateg arbetade tillsammans med verksamhetutvecklare under 

år 2019 fram ett underlag till miljöbokslut med utgångspunkt i den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling, ”det gröna benet”, i Agenda 2030.   

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 uppdra till kommunstyrelsen att 

ta fram ett förslag till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 ska inarbetas i 

kommunens övergripande strategiska mål.  

Kommunstyrelsen antog i april 2020 en plan för Åmåls kommuns långsiktiga 

arbete med Agenda 2030. I planen säkerställs en översiktlig bild av de 

utvecklingsprocesser som behöver ingå för att integrera och implementera 

Agenda 2030. Utvecklingsprocesserna innebär att Åmåls kommun ska integrera 

Agenda 2030 i ordinarie styr- och ledningssystem, använda 

verksamhetsutveckling som ett medel för hållbar utveckling, säkerställa ökad 

kunskap bland förtroendevalda och medarbetare i Åmåls kommun samt förankra 

arbetet och skapa delaktighet genom en tydlig kommunikation internt och externt. 
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Arbetet med att integrera de globala målen lokalt i Åmåls kommun är ett 

långsiktigt arbete som berör alla förvaltningar och bolag.  

Under våren 2020 har en ny budgetprocess införts. Arbetet med att 

integrera Agenda 2030 har påbörjats genom den redovisning av de sociala och 

ekonomiska dimensionerna i hållbar utveckling som lämnats till budgetutskottet. 

Redovisningen ligger till grund för de budgetanvisningar som styrelse, nämnder 

och bolag ska ha i beaktande vid planering av sina verksamheter, enligt 

budgetprocessen. 

Parallellt med ovanstående arbete har kansli- och utredningsenheten 

förstärkt ledningssystemet Stratsys med modell för planering och uppföljning av 

Agenda 2030.  

Föreslagen rapportmall ger underlag för systematisk uppföljning och analys 

av kommunens arbete med hållbar utveckling samt de globala målen i agendan på 

en kommunövergripande nivå.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §153 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 27 augusti 2020 

- Rapportmall för uppföljning och analys av Åmåls kommun arbete med globala 

målen i Agenda 2030, den 31 augusti 2020 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningschef 

Klimat- och miljöstrateg  

Folkhälsostrateg 

Verksamhetsutvecklare  

Förvaltningschefer 

__________  
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Dnr KS 2020/318 

KS § 186 Sammanträdesdatum 2021 för Åmåls 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesdatum för år 2021 är: 

26 januari 

30 mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

28 september 

23 november 

14 december 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 

kommande år. För år 2021 föreslås åtta dagsammanträden hållas på tisdagar. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse av kommunsekreterare och fullmäktiges ordförande den 2 september 

2020 

Beslutet skickas till 

Nämnder 

Förvaltningschefer, stabschefer 

Receptionen stadshuset 

__________  
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KS § 187 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslistor med beslut fattade av färdtjänsthandläggaren sammanställd 

den 2 september 2020. 

- Delegeringsbeslut av ekonomichefen den 1 september 2020 och 19 mars 2020 

rörande omsättning av lån/undertecknande av borgensförbindelse samt beslut från 

31 augusti 2020 och 6 mars 2020 om avskrivningar av fodringar. 

- Delegationsbeslut av biträdande kommundirektör den 9 september 2020 rörande 

begäran om utlämnande av handling. 

- Delegationsbeslut av kommundirektör den 18 augusti 2020 rörande fullmakt att 

föra Åmåls kommuns talan i Hyres- och arrendenämnden.   

__________  
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KS § 188 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 augusti 2020 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/340 

KS § 189 Initiativärende - Harrys och 
arbetslösheten. Utredning för 
restaurangutbildning - Kaye (SD), Carlsson 
(SD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända vidare initiativärendet vidare till styrgruppen 

för arbetslöshet, att beakta i sitt fortsatta arbete. Dessutom ska förslaget tillsändas 

barn- och utbildningsnämnden samt välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som 

inspel i pågående utredningar inom förvaltningarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna Ove Kaye och Susanne Carlsson väcker ett initiativärende 

som de menar kan vara ett sätt att komma till rätta med arbetslöshet bland vuxna 

och ungdomar. Deras förslag är att: 

1, Kommunstyrelseförvaltningen, eventuellt tillsammans med BUN och 

arbetsgruppen för arbetslöshet utreder möjligheten att starta gymnasie- eller 

yrkesutbildning för kockar, kallskänkor, bagare, konditorer, hovmästare eller 

servitörer i före detta Harrys restauranglokaler. Även möjligheterna att starta en 

lunchrestaurang med mat från utbildningen vill vi få utrett, samt möjligheten att 

på sommaren när ingen utbildning bedrivs undersöka möjligheterna att arrendera 

ut lokalerna till någon krögare eller annan intresserad som vill driva restaurangen 

under den tiden. 

2, Kommunstyrelseförvaltningen eventuellt tillsammans med BUN och 

arbetsgruppen för arbetslöshet utreder möjligheten att tillsammans med Dahlbergs 

slakteri starta en yrkesutbildning för slaktare och styckare. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Ove Kaye (SD) och Susanne Carlsson (SD) den 15 september 

2020 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Folkhälsostrategen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-16  20 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/236 

KS § 190 Revisionsrapport - Granskning av 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 
överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besluta att 

lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har, tillsammans med kommunrevisionerna i tre av 

samarbetskommunerna, granskat Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 

överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden har uppmanats av revisionen att 

lämna sina kommentarer till revisorernas iakttagelser. Ett yttrande har 

överlämnats av överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §151 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 26 augusti 2020 

- Beslut överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020 § 79 

- Yttrande från överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020 

- Revisionsrapport Granskning av gemensam överförmyndarnämnd den 3 juni 

2020 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

__________ 


