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Ledamöter

Michael Karlsson (S)
Ann-Charlotte Örtegren (S)
Olof Eriksson (S)
Michael Henriksson (S)
Monica Lindstrand (S)
Jerry Saxin (S)
Maria Bertilsson Sandin (S)
Sofia Karlsson (S)
Peter Olsson (V)
Robbin Larsson (V)
Christer Örtegren (S)
Hassan Dalo (S)
Ulla Berne (M)
Christer Törnell (KD)
Lillemor Hårdstedt (KD)
Lars-Olof Ottosson (C)
Kjell Kaså (C)
Anders Bäckström (C)
Peter Stenberg (L)
Ove Kaye (SD)
Anne Kaye (SD)
Susanne Carlsson (SD)
Linda Stenberg (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

Rolf B Andersson (S), ersätter Tommy Lehrman (S)
Ulla Pettersson (S), ersätter Barbro Axelsson (S)
Anders Hög (S), ersätter Tobias Holmberg (S)
Niklas Karlsson (S), ersätter Ewa Arvidsson (S)
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KF § 163 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Till justerare väljs Monica Lindstrand (S) och Peter Stenberg (L). Justering
kommer att vara den 1 december 2020 kl 13.00 på stadshuset.
__________
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KF § 164 Godkännande av ärendelista
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendelistan godkänns.
__________
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KF § 165 Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kansli- och utredningschefen meddelar nedanstående:
- Dom från Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut av kommunfullmäktige
den 27 mars 2019 i ett medborgarförslag om fastighetsägares ansvar för
snöröjning. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
__________
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Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24

8 (63)

Dnr KS 2020/113

KF § 166 Information: Covid-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetsstrateg Daniel Andersson informerar om aktuellt läge för covid-19 på
nationell, regional och lokal nivå.
__________
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Dnr KS 2020/164

KF § 167 Budget 2021 med partiföreträdarrunda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera budgetförutsättningarna och anser
budgetdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Budgetdebatten inleds med att varje parti får redogöra för sina tankar kring
budget 2021. Som partiföreträdare görs inlägg av Michael Karlsson (S), Peter
Olsson (V), Ulla Berne (M), Lars-Olof Ottosson (C), Christer Törnell (KD), Peter
Stenberg (L) och Ove Kaye (SD).

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 30 oktober 2020
- Budgetförutsättningar slutlig version den 30 oktober 2020
- Budgetförslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
- Budgetskrivelse från Allians för Åmål, inkl bilaga A och B
- Budgetskrivelse från Sverigedemokraterna Åmål
__________
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Dnr KS 2020/366

KF § 168 Taxa för slamtömning 2021 för Åmåls
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för slamtömning enligt
bilaga 1 samt godkänna förslaget till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning för
Åmåls kommun från och med 1 januari 2021. Taxan för slamtömning föreslås
höjas med 5%.
Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så
kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för slamtömning beräknas enligt
självkostnadsprincipen, dvs. för att täcka verksamhetens kostnader för
administration, insamling och behandling av avfall.
Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen via
index enligt avtal) och löner (administration) ökar.
Tjänsteutbudet utökas med två tilläggstjänster, återfyllnad av vatten i
minireningsverk samt tömning av fördelningsbrunn.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 214
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 22 september 2020 § 79
- Tjänsteyttrande med bilaga 1 av renhållningschef den 18 augusti 2020

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Renhållningschef
__________
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Dnr KS 2020/373

KF § 169 Taxa enligt alkohollagen (2010:1622)
samt tobakslagen och liknande produkter
(LTLP 2018:2088) 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta oförändrad taxa för 2021, förutom tre nya
taxor gällande förändring av bolagsform, enligt alkohollagen (2010:1622) samt
tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088):




Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma
ledning
2000: Förändring av ägande/ledning i
bolaget
3000: PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande
inflytande)
1000: -

Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning
avseende ovanstående lagar. Under rådande omständigheter är taxeförslaget 2021
oförändrat, förutom tre nya taxor gällande förändring av bolagsform.
Verksamhetsåret 2020 har varit ett exceptionellt år på grund av pågående
pandemi. Under våren och sommaren 2020 har det inte ansökts om några
tillfälliga serveringstillstånd, då begränsning avseende sammankomster för mer än
50 personer, enligt lag, har förbjudits. I Åmåls kommun kommer detta att slå
hårdare, då tillsynsavgifterna har slopats för att underlätta för näringslivet. Hur
det kommer att se ut under 2021 är svårt att förutsäga, men då tillsynsavgifterna
beräknas på föregående års restaurangrapporter, kan även nästa års intäkter bli
lägre. Trots detta är förslaget en oförändrad taxa, som ska gälla under 2021, för att
ge näringsidkarna en chans till återhämtning. I förslaget tillkommer tre nya taxor
gällande förändring av bolagsform.




Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma
ledning
2000: Förändring av ägande/ledning i
bolaget
3000: PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande
inflytande)
1000: -

Tidigare taxa som är borttagen var -Mindre ändring som ny ledamot i bolaget.
De taxor och avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt
kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen
erbjuder. Som tidigare informerats om när det gäller tillsynsavgifter, är det ett sätt
gatt upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns
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risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen,
som t ex dumpar priser och betalar ut svarta löner.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 11 november 2020 § 215
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 24 september 2020
§ 127
- Tjänsteskrivelse från Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet den 21
augusti 2020

Beslutet skickas till
Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
__________
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Dnr KS 2020/372

KF § 170 Avgifter inom välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter för vård- och omsorgsinsatser
enligt följande:
Äldre och handikappomsorg
Hemtjänst

275 kr/tim

Ingår i maxtaxan

Hemsjukvård
Ett besök under 1 månad

265 kr/mån

Ingår i maxtaxan

Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån
Avgift för utprovning
av hjälpmedel
Trygghetstelefon ordinärt

100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan
285 kr/mån

Ingår i maxtaxan

Avgift för ledsagning

125 kr/tillfälle

Ingår i maxtaxan

Korttidsboende

115 kr/dygn

boende

Vårdavgiften ingår
i maxtaxan

Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende.
Stöd och funktion
Måltider i gruppbostad

2 245 kr/mån

(alla måltider i boendet

Avdrag 40 kr/dag för de

frukost-lunch-mellanmål

måltider som intas på dag-

och middag, inklusive

center och med 80 kr vid

förbrukningsartiklar som

bortavaro ett helt dygn.

tvål och papper)
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Resor i boendet med

17 kr/mil och person

enhetens bil

Ej knutet till prisbasbeloppet

Avgift måltider på

ålder 0 – 7 år

65 kr

korttidsboende/FSO

ålder 8 år och äldre

95 kr

Frukost

15 kr FSO

Mellanmål

15 kr FSO

Lunch

45 kr FSO (vid skollov)

Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning
behandlingsperiod

100 kr/besök 4 gånger därefter fritt under samma

Följer gemensamt avtal med Dalslandskommunerna
Egenavgift för vistelse på

110 kr/dygn

behandlingshem
Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde +
egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den
enskilde har egen varaktig inkomst).
Arbete och vuxnas lärande
Yttre hemtjänst
Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle
Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle
Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle
- tillkommer personaltid

100 kr/timme och person

Övriga insatser:
Gräsklippning mm

100 kr/timme och person

Vuxenutbildningen
Avgift särskild prövning

500 kr/prövningstillfälle

Enl förordning
1991:1124
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Sammanfattning av ärendet
Samtliga avgifter ovan, om inte annat anges, följer prisbasbeloppet. Detta innebär
att kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas.
Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har
lägst inkomst.
Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill
säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till
prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta.
Prisbasbeloppet har för år 2021 beräknats till 47 600 kr. Det innebär att
prisbasbeloppet är 300 kr högre än prisbasbeloppet år 2020.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 216
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 24 september 2020
§ 126
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 28 augusti 2020

Beslutet skickas till
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
Controller välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
__________
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Dnr KS 2020/380

KF § 171 Avgifter inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhet 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter 2021, enligt följande:
Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500
kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i
grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning
inom skolväsendet.
Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet
med det statliga maxtaxesystemet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.
Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå
igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning
i gymnasiet enligt Förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom
skolväsendet. Avgiften får uppgå till högst 500 kronor.
Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem.
Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för
hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket
inför varje år (för 2020 uppgår inkomsttaket till 49 280 kronor per månad).

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 217
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 24 september 2020 § 121
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 10 september 2020

Beslutet skickas till
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
__________
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Dnr KS 2020/382

KF § 172 Avgifter inom bygg- och
miljönämndens verksamhet 2021 - Taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att anta taxan avseende offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, med
ikraftträdande 1 januari 2021
- att fastställa timavgiften till 1 011 kronor per timme, samt
- att delegera till bygg- och miljönämnden att varje kalenderår (avgiftsår) besluta
att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt
för indexuppräkningen är oktober månad 2020 (taxan 6 §).

Sammanfattning av ärendet
Sveriges riksdag och regering har beslutat att livsmedelskontrollen ska finansieras
med avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. Regler om finansiering genom
avgifter finns i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
De lokala kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift som täcker
kostnaderna för den offentliga kontrollen (3 § i förordning 2006:1166).
Myndigheterna ska beräkna avgiften så att livsmedelskontrollen har tillräckliga
finansiella resurser (artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004).
Avgiften ska fastställas av kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en
kommun ska avgiften fastställas av nämnden på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.
De allra flesta livsmedelsföretagare ska betala en årlig kontrollavgift för den
verksamhet som är föremål för offentlig kontroll (4 § i förordning 2006:1166).
Avgiften är baserad på en bedömning av anläggningens behov av kontroll, enligt
riskklassning, och ska vara kostnadstäckande.
Timavgift vid lokala kontrollmyndigheter ska beslutas av kommunfullmäktige
och beräknas så att principen om tillräckliga finansiella resurser för kontrollen
beaktas.
Samhällsbyggnadsenheten tog 2019 fram ett förslag till taxebestämmelser och
timavgift, för att finansiera bygg- och miljönämndens myndighetsutövande
arbetsuppgifter inom offentlig kontroll av livsmedelsområdet.
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens
kostnadsutveckling kan, enligt SKR:s råd, en årlig indexuppräkning göras. SKR

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24
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rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att
åstadkomma bättre exakthet.
För att effektivisera förfarandet med uppräkning föreslås delegation till bygg- och
miljönämnden (taxan 6 §).

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 220
- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 13 oktober 2020 § 108
- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 6 oktober 2020
- Taxebestämmelser för offentlig kontroll inom livsmedelsområde den 6 oktober
2020

Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadschef
Kommunsekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/413

KF § 173 Plan- och bygglagstaxa 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att anta plan- och bygglagstaxa med ikraftträdande 1 januari 2021
- att fastställa timavgiften till 1 081 kronor per timme
- att delegera till bygg- och miljönämnden att justera de i denna taxa angivna fasta
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad
året före avgiftsåret.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsenheten har upprättat förslag till plan- och bygglagstaxa att
träda i kraft 1 januari 2021. Timavgiften för 2021 har beräknats till 1 081 kronor
per timme.
Avseende kommande kalenderår (avgiftsår) föreslås att bygg och miljönämnden
ges delegation att justera de i denna taxa angivna avgifterna i enlighet med
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad hos SKR i
oktober månad året före avgiftsåret.
I Plan- och bygglagen återfinns bestämmelser om taxor i kapitel 12.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 219
- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 10 november 2020 § 120
- Tjänsteskrivelse
- Plan- och bygglagstaxa med tabeller

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Bygg- och miljönämnden
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/303

KF § 174 Avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhet 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade avgifter för 2021 för
kommunstyrelsens verksamheter enligt bilagor från räddningstjänst, kostenhet
och kulturenhet.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till avgifter 2021 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt
räddningstjänsten.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 218
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 september 2020 § 179
- Tjänsteskrivelse av biträdande kommundirektör den 31 augusti 2020
- Taxor och avgifter: kostenheten, kulturenheten och räddningsenheten.

Beslutet skickas till
Kostchef
Kulturchef
Räddningschef
Controller kommunstyrelsen
Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/164

KF § 175 Skattesats för Åmåls kommun 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om en skattesats på 22,46 % för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Budgetutskottet föreslår en oförändrad skattesats från 2020.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 221

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut om förändrad
skattesats på 22,46 % för år 2021.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/164

KF § 176 Borgensavgift för kommunala bolag
2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften från de kommunala bolagen
Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 2021 blir 0,25 % av
det nyttjade borgensbeloppet.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har två helägda bolag, Åmåls kommunfastigheter AB och
Stadsnät i Åmål AB. Åmåls kommun har gått i borgen för bolagens lån. Därför
har kommunen möjlighet att utkräva en årlig borgensavgift från respektive bolag.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 222

Yrkande
Lars-Olof Ottosson (C) och Kjell Kaså (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Åmåls kommunfastigheter AB
Stadsnät i Åmål AB
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/164

KF § 177 Anslagsbindningsnivå för budget
2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att binda 2021 års anslag till nämnderna på
driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet
innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive
nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som
kommunfullmäktige fastställt.

Sammanfattning av ärendet
Anslagsbindningsnivån i en budget tydliggör ansvar och roller.
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva
verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas
sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen.
Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta
skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 223

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Nämnderna
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/164

KF § 178 Låneram för 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för år 2021 som uppgår till
totalt 83 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor avser checkkredit, 15 miljoner
kronor avser leasing vagnpark och 18 miljoner kronor avser anläggningslån.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Åmåls kommuns finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut
om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 224

Beslutet skickas till
Ekonomichef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24

25 (63)

Dnr KS 2020/211

KF § 179 Budget för kommunfullmäktige 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget för kommunfullmäktige 2021 i
enlighet med förslaget från presidiet om totalt 2 569 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat förslag till budget för
fullmäktiges verksamhet för 2021. Budgeten omfattar kostnader för bland annat
kommunrevisionen, fullmäktigesammanträden, beredningar och partistöd. Den
totala ramen för fullmäktige är satt till 2 569 000 kronor. Förslaget för budget
2021 baseras på en uppräkning om 1,8 % samt ett oförändrat anslag till
kommunrevisionen, om 780 000 kr.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 225
- Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidium den 14 maj 2020 § 22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges ordförande
Controller
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24

26 (63)

Dnr KS 2020/164

KF § 180 Begäran om aktieutdelning från Åmåls
kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, genom kommunens stämmoombud på Åmåls
Kommunfastigheter AB:s ordinarie årsstämma, begära en aktieutdelning
om 9 500 tkr, hänförliga till resultat inom bolagets affärsområde kommersiella
fastigheter.

Reservation
Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Lars-Olof
Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Anders Bäckström (C), Peter Stenberg (L), Ove
Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Linda Stenberg (SD), Lars
Wising (SD) och Leif Aronsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I budgetutskottets förslag till finansiella intäkter finns aktieutdelning från Åmåls
Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB inräknade, med utdelningar om
9 500 tkr respektive 500 tkr.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 228

Yrkande
Michael Karlsson (S) och Peter Olsson (V) yrkar på bifall av kommunstyrelsens
förslag att kommunfullmäktige beslutar att, genom kommunens stämmoombud
på Åmåls Kommunfastigheters AB:s ordinarie årsstämma, begära en
aktieutdelning om 9 500 tkr.
Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Peter Stenberg (L), Ulla Berne (M),
Christer Törnell (KD) och Ove Kaye (SD) yrkar på avslag av kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, att bifalla eller att
avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer de två förslagen
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall av kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag av kommunstyrelsens förslag.
Ja-röster: Michael Karlsson (S), Niklas Karlsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S),
Olof Eriksson (S), Michael Henriksson (S), Monica Lindstrand (S), Anders Hög
(S), Rolf B Andersson (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson Sandin (S), Sofia
Karlsson (S), Ulla Petersson (S), Peter Olsson (V), Robbin Larsson (V), Christer
Örtegren (S), Hassan Dalo (S), Göran Karlsson (S) och Lotta Robertsson-Harén
(MP).
Nej-röster: Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD),
Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Anders Bäckström (C), Peter Stenberg
(L), Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Linda Stenberg
(SD), Lars Wising (SD) och Leif Aronsson (C).
Med 18 ja-röster för att bifalla kommunstyrelsens förslag och 13 nej-röster för att
avslå kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Åmåls kommunfastigheter AB
Åmåls kommuns ombud till årsstämma för Åmåls kommunfastigheter
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2020/164

KF § 181 Begäran om aktieutdelning från
Stadsnät i Åmål AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, genom kommunens stämmoombud på Stadsnät i
Åmål AB:s ordinarie årsstämma, begära en aktieutdelning om 500 tkr.

Reservation
Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Lars-Olof
Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Anders Bäckström (C), Peter Stenberg (L), Ove
Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Linda Stenberg (SD), Lars
Wising (SD) och Leif Aronsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I budgetutskottets förslag till finansiella intäkter finns aktieutdelning från Åmåls
Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB inräknade, med utdelningar om
9 500 tkr respektive 500 tkr.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 229

Yrkande
Michael Karlsson (S) och Niklas Karlsson (S) yrkar på bifall av
kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att, genom
kommunens stämmoombud på Stadsnät i Åmål AB:s ordinarie årsstämma, begära
en aktieutdelning om 500 tkr.
Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Peter Stenberg (L), Ulla Berne (M) och
Ove Kaye (SD) yrkar på avslag av kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, att bifalla eller att
avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall av kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag av kommunstyrelsens förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Ja-röster: Michael Karlsson (S), Niklas Karlsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S),
Olof Eriksson (S), Michael Henriksson (S), Monica Lindstrand (S), Anders Hög
(S), Rolf B Andersson (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson Sandin (S), Sofia
Karlsson (S), Ulla Petersson (S), Peter Olsson (V), Robbin Larsson (V), Christer
Örtegren (S), Hassan Dalo (S), Göran Karlsson (S) och Lotta Robertsson-Harén
(MP).
Nej-röster: Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD),
Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Anders Bäckström (C), Peter Stenberg
(L), Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Linda Stenberg
(SD), Lars Wising (SD) och Leif Aronsson (C).
Med 18 ja-röster för att bifalla kommunstyrelsens förslag och 13 nej-röster för att
avslå kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Stadsnät i Åmål AB
Åmåls kommuns ombud till årsstämma för Stadsnät i Åmål AB
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2020/164

KF § 182 Driftsbudget 2021 samt flerårsplan
2022-2024
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förslag till driftsbudget för
2021 samt flerårsplan 2022-2024 (i tusen kronor):
Budget 2020
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Bygg- och miljönämnd
Barn- och
utbildningsnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Välfärds- och
arbetsmarknadsnämnd
Överförmyndarnämnd
Ofördelad budget 20222024
Ofördelat/arbetskraftskostnader
Nämndbudget
Finansförvaltning
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning
samt finansnetto
Beräknat resultat

Budgetförslag
Prognos Prognos Prognos
Förändring
2021
2022
2023
2024

2 524
119 262
202

2 569
125 362
248

45
6 100
46

279 093

278 049

-1 044

40 174

41 226

1 052

376 247

382 789

6 542

2 316

2 639

323
825 012 825 043 825 075

12 528

25 700

13 172

39 500

832 346
12 633

858 582
11 633

26 236 864 512 880 243 896 775
-1 000 11 633 11 633 11 633

844 979

870 215

25 236 876 145 891 876 908 408

850 979

872 850

21 871 876 280 890 711 909 143

6 000

2 635

-3 365

135

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av medel till nedanstående nämnder
gällande de projekt de har haft tillsammans med Folkhälsorådet.
Barn- och utbildningsnämnden: + 90 tkr, Ung livsstil – främja god hälsa och
livsstil
Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden: + 50 tkr, Våld i nära relationer
Teknik- och fritidsnämnden: + 50 tkr, Stolpjakten.
Kostenheten, Kommunstyrelsen: + 25 tkr, Diplomerade måltidspedagoger 2
handledare.

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 200

-1 165

71 700

735

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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Därmed blir det prognosticerade resultatet 2 635 tkr.
Kommunfullmäktige beslutar att Sverigedemokraternas och Allians för Åmåls
skrivelser läggs som protokollsanteckning.
Lars-Olof Ottosson (C) och Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetutskottets mötesdagar i februari sammanställde förvaltningarna en
omvärldsanalys. Syftet med analysen var att identifiera trender och
utvecklingsbehov utifrån statliga och regionala krav som kan vara av stor vikt för
Åmåls kommun.
Efter fortsatta budgetdialoger på budgetutskottets mötesdagar i maj beslutades om
preliminära ramar, det vill säga ekonomiska förutsättningar och direktiv till
nämnder och styrelse.
I augusti-september utformade förvaltningarna förslag till budget samt
verksamhetsplaner. MBL-förhandlingar genomfördes med berörda fackliga
organisationer på förvaltningsnivå innan beslut fattades av nämnder och styrelse.
På budgetutskottets mötesdagar i oktober gjordes en uppföljning av
budgetförslagen baserad på direktiven som lämnats tidigare. Budgetutskottet
gjorde politiska prioriteringar och gav nytt förslag till budget för 2021.
Budgetutskottets förslag behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 14
november. Den styrande majoriteten S, V och MP inkom med en skrivelse med
satsningar och uppdrag om utredningar kopplade till sitt budgetförslag. Allians för
Åmål samt Sverigedemokraterna inkom i år inte med egna budgetförslag men
med skrivelser om politiska prioriteringar gällande budget.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 226
- Sammanställning driftbudget från nämnderna
- Budgetförslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
- Budgetskrivelse från Allians för Åmål, inkl bilaga A och B
- Budgetskrivelse från Sverigedemokraterna Åmål

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han yrkar även
på ändringar i kommunstyrelsens förslag gällande ytterligare fördelning av medel
till nedanstående nämnder gällande de projekt de har haft tillsammans med
Folkhälsorådet. De är nu att betrakta som ordinarie verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden: + 90 tkr, Ung livsstil – främja god hälsa och
livsstil
Välfärd- och arbetsmarknadsnämnd: + 50 tkr, Våld i nära relationer
Teknik- och fritidsnämnden: + 50 tkr, Stolpjakten.
Kostenheten: + 25 tkr, Diplomerade måltidspedagoger 2 handledare.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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Därmed blir det prognosticerade resultatet 2 635 tkr.
Peter Olsson (V) och Jerry Saxin (S) yrkar bifall till Karlssons (S) förslag.
Ove Kaye (SD) yrkar att Sverigedemokraternas skrivelse läggs som
protokollsanteckning.
Peter Stenberg (L) yrkar att Allians för Åmåls skrivelse läggs som
protokollsanteckning.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, nämligen förslaget
från kommunstyrelsen samt förslaget från Michael Karlsson (S) med en
driftsbudget innehållande fördelning av medel till nämnderna för arbete med
folkhälsa som ordinarie verksamhet.
Det finns även två yrkande om protokollsanteckningar från SD och Allians för
Åmål.
Ordföranden inleder med att ställa kommunstyrelsens förslag mot Karlssons (S)
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige godkänner Karlssons (S)
förslag.
Avslutningsvis frågar ordföranden om yrkanden om protokollsanteckningar kan
godkännas vilket kommunfullmäktige gör.

Protokollsanteckning
Allians för Åmål lämnar nedanstående protokollsanteckning:
” Alliansen i Åmål kommer inte att lägga en egen budget inför 2021.Detta
avvägande har gjorts pga den osäkra tid vi upplever nu i samband med den
pandemi som härjar över världen och i vårt land. Detta påverkar självklart
kommunens ekonomi i många avseenden på ett oförutsägbart sätt. Vi tror därför
att även majoritetens budget kommer att behöva justeras under nästa år av flera
olika skäl. Man kan nämna att staten, hittills i olika omgångar, har tillfört
kommunsektorn generella statsbidrag. Detta kommer förmodligen att ske även
vidare nästa år. Dessutom finns det stora osäkerheter vad det beträffar
skatteintäkter för kommunen och befolkningsunderlaget. Listan kan göras längre
med synnerligen osäkra parametrar rörande budgeten.
Alliansen väljer därvid att lämna protokollsanteckningar från välfärd-och
arbetsmarknadsnämnden, som bla tar upp behoven av uppföljningar inom sfiverksamheten och kring de sk utvecklingsjobben. Vidare påtalas däri vikten av
personalens tid för återhämtning. För att möjliggöra detta krävs en god
arbetsmiljö, rimliga scheman, hög personaltäthet, kompetensutveckling mm. (Se
bilaga A, protokollsant. från VAN)
Vidare lämnar alliansgruppen i barn-och utbildningsnämnden
protokollsanteckningar rörande dess budget.
Alliansgruppen ser bla behovet av att påskynda renovering/nybyggnation vid
Tösse skola, samt ser positivt på den planerade nya gymnasielinjen vid
Karlbergsgymnasiet.
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(Se bilaga B, protokollsant. Från BUN)
När det gäller kommunstyrelsen och dess förvaltning ser vi att antalet anställda
ständigt växer. Vi anser att det är dags att bromsa detta. Vi yrkar på att ett
generellt besparingsförslag läggs på förvaltningen för att bringa ner
personalstaben och därmed hejda kostnadsutvecklingen. Alliansen föreslår därför
en generell besparing på 3% av majoritetens förslag på kommunstyrelsens
budget. Det motsvarar 3 691 000 . Dessa medel yrkar vi på att flyttas till Teknikoch fritidsförvaltningen.
Teknik-och fritidsförvaltningens verksamhet kämpar en ojämn strid med att dess
medel skall räcka när utrymmet hela tiden blir allt mindre pga att räntor och
avskrivningar tar en allt större del av driftbudgeten. Därför föreslår alliansen att
nämndens budgetförslag antas. Det innebär att budgeten tillförs
1 142 000.
En av våra viktigaste pelare i kommunen är ett blomstrande näringsliv.
Kommunen behöver här ha en mer aktiv roll för att förbereda industrimark. Det
krävs att kommunen har gjort färdigt all infrastruktur, när företag knackar på. Vi
kan då direkt anvisa mark och lämplig plats. För detta arbete tillförs resten av de
ovan nämnda pengarna, vilket innebär att 2 549 000 tillförs Teknik-och
fritidsnämnden för dessa infrastrukturarbeten.
Bilaga A Protokollsanteckning från välfärd- och arbetsmarknadsnämndens Alliansgrupp
inför driftsbudget 2021
SFI – svenska för invandrare
Svenska språket är nyckeln till jobb. Utan språket blir det svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden. Även möjligheterna att utbilda sig försämras.
Verksamheten har dragit ner tre SFI lärartjänster under åren 2019–2020.


Alliansen vill följa upp hur många personer som går från SFI till att
studera vidare på till exempel vuxenutbildningen,
högskola/universitet, eller går vidare till arbete.

Utvecklingsjobb
Precis som står i sammanfattningen på förslag till driftbudget för VAN 2021 så är
det svårt att prognostisera hur utvecklingsjobb fortskrider. Detta med tanke på
osäkerheten i vår omvärld.
Nämnden fick på förra mötet i oktober se en presentation i olika färger över hur
arbetet med utvecklingsjobb fortskrider. Detta vad gäller antal personer som
placerats ut att jobba i de olika förvaltningarna. Det blev från Alliansens sida
tydligare att få den typ av information presenterad av förvaltningen. Helt enkelt
mer lättöverskådligt.


Justerare
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bidragsförsörjning.
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Äldreomsorg - reflektioner
Att arbeta i äldreomsorgen kan både vara ansträngande och tufft. Det är därför
viktigt att man som anställd kan kombinera jobb och privatliv på bra sätt, så att
man får tid till återhämtning.
Grunden för detta är att ha en god arbetsmiljö, rimliga scheman, hög
personaltäthet där det behövs, utbildning för outbildad personal,
kompetensutveckling, god tillgång till stöd i arbetet som underlättar till exempel
digitala lösningar och skyddsutrustning. Utveckling av ledarskap och satsning på
cheferna för att stärka vårdens kvalitet är en prioritet för att ge de som erhåller
vård- och omsorgsinsatser och de anställda trygghet och goda relationer.
Status på arbete i vården behöver höjas för att fler ska gå vårdutbildningar. Vi
behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare och behålla dem, varför det är
speciellt angeläget att satsa på arbetsmiljö och kompetens i äldreomsorgen.
Bilaga B Protokollsanteckning från Alliansgruppen i Barn- och utbildningsnämnden
Budgeten för Barn- och utbildningsnämnden är såvitt vi förstår välförankrad i
organisationen.
Det som tillkommit efter beslutet i nämnden som bör tas höjd för är en
renovering/nybyggnation vid Tösse skola som kan belasta budgeten redan 2021 i
form av höjda lokalkostnader, om man som vi önskar skyndar på detta arbete och
det slutförs redan under 2021.
Utöver det har även fattats beslut om att eventuellt redan hösten 2021 starta en ny
gymnasielinje, Naturbruk hästskötare, i samarbete med Åmålstravet och Åmåls
Ridskola vilket också kan generera vissa uppstartskostnader.”
Sverigedemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteckning:
”Förändringar jämfört med styrande majoritetens förslag.
På grund av osäkerheten om hur kommunens ekonomi kommer se ut under 2021
med tanke på effekterna av Coronapandemin nöjer vi oss i år med nedanstående
förslag på besparingar och satsningar.
Man kan tycka att 4 miljoner i satsning på grundskolan är mycket men för att
knäcka ungdomsarbetslösheten är vi övertygade om att det är i skolan vi börjar.
Besparingar:
Kommunstyrelsen:
Förvaltningen har på senare år växt och vi vill se en besparing, en försiktig början
är att vi föreslår en allmän besparing på 2% vilket betyder en besparing på
ca 2 500 000: VAN:
Projektet ” In Åmål ” som är ett integrationsprojekt som ska leda till att nyanlända
flyktingar ska komma i jobb kostar kommunen under 3 år ca 4 900 000: - hela
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projektet kostar under 3 år nästan 20 000 000: - men 75% finansieras av andra än
kommunen.
Sverigedemokraterna röstade mot att starta detta projekt och nu föreslår vi att det
om möjligt avslutas, viket betyder en besparing på årsbasis om ca 1 600 000: Satsningar:
BUN:
För att öka möjligheten för fler att klara behörigheten att kunna söka in på
gymnasiet och för att lämna skolresultat som ligger i paritet med dom man hittar i
utanförskapsområden bakom oss föreslår vi att grundskolan inom BUN tilldelas
4 070 000: Djurparken i Örnässkogen:
I Örnässkogen ligger den mycket omtyckta och välbesökta djurparken som drivs
ideellt av Rickard Karlsson. Kommunen äger parken och i omedelbar närhet har
nyligen gjorts satsningar på både fin lekplats och ute gym. Sverigedemokraterna
föreslår en satsning på 30,000: - som ska gå till upprustning av staket och
byggnader. En utmärkt möjlighet för personer som befinner sig i kommunens
satsning: Utvecklingsjobb Åmål.”

Beslutet skickas till
Nämnder
Förvaltningschefer
Ekonomichef
__________
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Dnr KS 2020/164

KF § 183 Investeringsbudget 2021 samt
flerårsplan 2022-2024
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förslag till investeringsbudget
för 2021 och plan 2022-2024 (i tusen kronor):
Skattefinansierad
investeringsbudget
Kommunstyrelse
Barn- och
utbildningsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden
Välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden
Överförmyndarnämnden
SUMMA

Budget Budgetförslag
Förändring
2020
2021
7 285
7 000
-285

Plan
2023
535

Plan
2024

7 650 10 600
3 850 5 450

5 600
5 400

650 3 565 3 485
-55
7 205 16 385 20 070

3 230
14 230

Taxefinansierad
investeringsbudget
Teknik- och fritidsnämnden
SUMMA

Budget Budgetförslag
Plan
Plan
Förändring
2020
2021
2022
2023
10 050
17 700
7 650 12 250 13 250
10 050
17 700
7 650 12 250 13 250

Plan
2024
16 650
16 650

1 650
2 750

6 195
5 100

2 650
215
14 550

3 300
160
21 755

4 545
2 350

Plan
2022
1 320

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för teknik- och
fritidsnämnden Säffle-Åmål med 600 000 kr till en lekpark i Tösse.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 227
- Sammanställning från nämnderna

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han yrkar även
att teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål tillförs 600 000 kr till en investering i
en lekpark i Tösse.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen det från
kommunstyrelsen, vilket bifallits av Karlsson (S). Det finns även ett
tilläggsyrkande från Karlsson (S).
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Ordförande frågar först om förslaget från kommunstyrelsen kan godkännas och
finner att fullmäktige gör så. Därefter frågar ordföranden om tilläggsyrkande från
Karlsson (S) kan godkännas, vilket fullmäktige gör.

Beslutet skickas till
Nämnder
Förvaltningschefer
Ekonomichef
__________
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Dnr KS 2020/79

KF § 184 Delårsrapport efter 31 augusti 2020 Åmåls kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2020, tertial 2.
Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2020 uppgår till
43 miljoner kronor (mnkr), att jämföra med 23 mnkr motsvarande period
föregående år. Det kraftigt förbättrade resultatet mellan åren (+20 mnkr) kommer
främst från de extra generella statsbidrag kommunen erhållit i samband
coronapandemin.
Prognosen för år 2020, upprättad per den 31 augusti, pekar mot att kommunen
kommer att redovisa ett plusresultat om 3 mnkr. Jämfört med budget på 6 mnkr är
detta en avvikelse på -3 mnkr.
Balanskravsprognosen pekar mot att balanskravet kommer att nås under 2020.
Revisorerna har granskat rapporten och ger i sin samlade bedömning att resultatet
i delårsrapporten till övervägande del är förenligt med de av fullmäktige beslutade
finansiella målen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 235
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 22 oktober 2020
- Delårsrapport tertial 2 2020 daterad 7 oktober 2020
- Revisorernas bedömning av delårsrapporten den 10 november 2020

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna
delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
__________

Justerare
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Dnr KS 2020/365

KF § 185 Delårsbokslut efter 31 augusti 2020 Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i delårsrapporten.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 300 tkr (tusen
kronor) för de skattefinansierade verksamheterna, varav 525 tkr avser Säffle och 225 tkr avser Åmål.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten ett underskott om -1 125 tkr och verksamheten för renhållning +/0-resultat. VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett underskott om -1 800
tkr och renhållningen i Åmål ett överskott med 300 tkr. Östby prognostiserar ett
underskott om -600 tkr som vid årets slut debiteras renhållningskollektiven.
Åren 2020-2022 och framåt blir nämndens största utmaning att finansiera
avskrivningar och ränta. Förvaltningen bedömer inte att nuvarande ekonomiska
förutsättningar ger utrymme för utökad verksamhet eller höjd ambitionsnivå.
Nämnden kan istället behöva minska sin verksamhet eller sänka ambitionsnivån

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 236
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 22 september 2020 § 76
- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 15 september 2020
- Ekonomisk uppföljning delårsbokslut den 15 september 2020
- Investeringsuppföljning efter augusti den 15 september 2020

Yrkande
Niklas Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
__________
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Dnr KS 2020/246

KF § 186 Svar på motion om nyval i Åmåls
kommun - Tomas Lindström (TL)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Lindström (TL) inkom den 5 juni 2020 med en motion om nyval.
Motionären hänvisar till ”konstiga turer i det politiska livet” som motivering till
varför ett nyval skulle vara påkallat.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 195
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 22 september 2020
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020

Yrkande
Ove Kaye (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag
att kommunfullmäktige avslår motionen samt Ove Kayes (SD) förslag att
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Ordföranden ställer proposition på de
två förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Motionären
__________
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Dnr KS 2017/80

KF § 187 Svar på motion om utökat intervall för
slamtömning baserat på slamavskiljarens
storlek samt antal personer i hushållet - LarsOlof Ottosson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betrakta motionen som besvarad, med
hänvisning till att ansvarig nämnd påtalat att det redan är möjligt med utökat
intervall efter ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Olof Ottosson (C) inkom med en motion om utökat intervall för
slamtömning den 24 januari 2017. I motionen skriver Ottosson bland annat att det
är orimligt att tömningsfrekvensen ska vara lika för alla boende i kommunen, utan
att hänsyn tas till hur många personer som belastar en anläggning eller
anläggningens kapacitet. Kommunens renhållningsföreskrifter säger att
slamavskiljare och sluten tank vid permanentbostad ska tömmas en gång per år.
För fritidshus gäller att slamavskiljare och sluten tank ska tömmas minst vartannat
år.
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har berett motionen och beslutat föreslå
att motionen anses besvarad. I beslutsunderlagen står att läsa att det redan idag är
möjligt att få tömning av slam utglesat efter ansökan. Enskild prövning görs då av
förutsättningarna. Exempelvis miljöpåverkan och anläggningsstorlek vägs då in.
Teknik- och fritidsnämnden är dock av uppfattningen att det inte går att skapa
något verktyg eller beräkningsnyckel för att schablonmässigt bevilja glesare
tömning, på grund av att de enskilda förutsättningarna kan variera stort.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 196
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 21 september 2020
- Beslut från teknik- och fritidsnämnden den 12 maj 2020
- Tjänsteyttrande från renhållningschef den 26 mars 2020
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 24 januari 2017

Beslutet skickas till
Motionären
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
__________
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Dnr KS 2020/245

KF § 188 Svar på motion om
säkerhetsklassning av kommunstyrelsens
ordförande - Tomas Lindström (TL)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, föredrar ärendet om den motion som Tomas
Lindström (TL) lämnade in den 5 juni 2020 till Åmåls kommunfullmäktige.
Motionen föreslår att kommunstyrelsens ordförande i Åmål ska
”säkerhetsklassas”. Motiveringen är att det varit många ”konstiga turer i det
politiska livet här i Åmål”.
Kommunledningskontoret har berett motionen och föreslår att den avslås.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 239
- Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 20 oktober 2020
- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020

Beslutet skickas till
Motionären
Säkerhetsstrategen
__________

Justerare
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Dnr KS 2020/231

KF § 189 Svar på medborgarförslag om
åtgärder för el, vatten och renhållning vid
Tösse hamn - Staffan Sindsjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- bifalla medborgarförslaget
- uppdra åt teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål att skyndsamt utreda hur
medborgarförslagets åtgärder kan genomföras och återrapportera detta till
kommunstyrelsen. Målsättningen bör vara att insatserna ska vara genomförda
senast juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 28 maj 2020.
Förslagsställaren, Staffan Sindsjö, påtalar i sin skrivelse att det finns flertalet
brister i anläggningen vid Tösse hamn.
Som exempel på brister nämner förslagsställaren att det endast finns fyra eluttag,
långt mycket färre än behoven och utbudet av el i andra hamnar inom Åmåls
kommun.
Det saknas också möjlighet för hamnens gäster att ta del av dricksvatten och
utensilierna för avfallshantering är långt ifrån tillräckliga, bedömer
förslagsställaren.
Det påtalas i förslaget att upprustning av samhällelig infrastruktur för exempelvis
VA pågår i nära anslutning till hamnen. Det kunde därför vara opportunt att i
samband med detta, också rusta upp hamnen, menar förslagsställaren som även är
av uppfattningen att hamnen aldrig riktigt färdigställts gällande båtplatser.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 240
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 9 oktober 2020
- Medborgarförslag från Staffan Sindsjö den 28 maj 2020

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Teknik- och fritidsnämnden
__________

Justerare
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Dnr KS 2020/285

KF § 190 Inrättande av fullmäktigeberedning för
utvärdering av arvodesreglementet och
fullmäktiges sammanträden på dagtid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en fullmäktigeberedning.
Beredningen ska bestå av sju ledamöter utan ersättare. Ledamöterna väljs av
kommunfullmäktige enligt samma princip som Åmåls kommun använder sig av
för att utföra val till nämnder och styrelse.
Beredningens möten ska protokollföras. Mötena är inte offentliga.
Beredningen har stöd i sitt arbete av tjänstepersoner från kansli- och
utredningsenheten och personalenheten.
Beredningens uppdrag är att utvärdera nuvarande arvodesreglemente och lämna
ett nytt förslag till arvodesreglemente. Beredningen ska även utvärdera införandet
av kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid.
Beredningen ska verka under perioden januari 2021 till juni 2021. Beredningen
ska presentera sitt resultat senast på kommunfullmäktiges sammanträde i juni
2021.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende
eller viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige (KL 3 kap 2 §). Enligt
nuvarande Arvodesreglemente som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni
2019 ska reglementet utvärderas efter den 31 december 2020.
Kommunfullmäktiges presidium har tagit initiativ till att en fullmäktigeberedning
ska genomföra utvärderingen av arvodesreglementet.
Beredningens uppdrag ska även vara att utvärdera införandet av
dagtidssammanträden för kommunfullmäktige som påbörjades i september 2019.
Utvärderingen kan belysa aspekter så som ekonomi, närvaro, ledamöters
upplevelse, ärendeforum och medborgarnas inställning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 241
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 1 oktober 2020
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Personalchef
Kansli- och utredningschef
Beredningens ledamöter
__________
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Dnr KS 2020/285

KF § 191 Val av sju ledamöter varav en
ordförande till fullmäktigeberedning för
utvärdering av arvodesreglementet och
fullmäktiges sammanträden på dagtid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja nedanstående ledamöter att ingå i
fullmäktigeberedningen för utvärdering av arvodesreglementet och fullmäktiges
sammanträden dagtid:
Lotta Robertsson-Harén (MP)
Göran Karlsson (S)
Christina Johansson (V)
Susanne Korduner (S)
Sven Callenberg (C)
Christer Törnell (KD)
Ove Kaye (SD)
Kommunfullmäktige beslutar att Lotta Robertsson-Harén (MP) är beredningens
ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta en fullmäktigeberedning. Val
behöver göras för att utse beredningens sju ledamöter samt en ordförande bland
ledamöterna.

Yrkande
Göran Karlsson (S) yrkar att beredningens ledamöter från majoriteten ska vara
Lotta Robertsson-Harén (MP), Göran Karlsson (S), Christina Johansson (V) och
Susanne Korduner (S). Till ordförande i beredningen föreslås Lotta RobertssonHarén (MP).
Lars-Olof Ottosson (C) yrkar att beredningens ledamöter från Allians för Åmål
ska vara Sven Callenberg (C) och Christer Törnell (KD).
Ove Kaye (SD) yrkar att beredningens ledamot för Sverigedemokraterna ska vara
Ove Kaye (SD).

Beslutsgång
Ordföranden frågar om fullmäktige kan godkänna de föreslagna personerna och
finner att kommunfullmäktige gör så.
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Beslutet skickas till
Lotta Robertsson-Harén (MP)
Göran Karlsson (S)
Christina Johansson (V)
Susanne Korduner (S)
Sven Callenberg (C)
Christer Törnell (KD)
Ove Kaye (SD)
__________
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Dnr KS 2020/412

KF § 192 Möjlighet till distansdeltagande för
Åmåls kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige i Åmåls kommun ska ges
möjlighet till att genomföra möten på distans. Detta sker genom tillägg i
fullmäktiges arbetsordning enligt nedan:
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor.
Bildkvaliteten ska vara så god att varje ledamot tydligt går att identifiera och på
ordförandens begäran ska ledamoten kunna identifiera sig genom att uppvisa
giltig ID-handling.
Om ordföranden bedömer att kriterierna för deltagande enligt ovan inte är
uppfyllda, kan hen underkänna enskilda ledamöters medverkan, eller avbryta
sammanträdet.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta
till kommunsekreteraren, om inte synnerliga skäl föreligger. Deltagande på
distans förutsätter godkännande vid varje enskilt tillfälle av kommunfullmäktiges
ordförande. I protokollet ska det tydligt framgå vilken ledamot som deltagit på
distans.

Sammanfattning av ärendet
I och med rådande förhållande med utbredningen av coronaviruset och nationellt
och regionalt införda restriktioner och föreskrifter för att förhindra smittspridning,
har det uppstått ett behov av att utöka skälen till deltagande på distans för
kommunala sammanträden. SKR har i en promemoria daterad den 5 april 2020
sammanfattat förutsättningarna för digitala sammanträden för kommun, region
och kommunalförbund.
Åmåls kommun beslutade den 31 mars 2020 att införa möjlighet för styrelse och
nämnder att delta i sammanträden på distans. Nu ser både fullmäktiges presidium
samt kommunledningskontoret ett tänkbart framtida behov av
distanssammanträden även för Åmåls kommunfullmäktige. Distansdeltagande ska
ses ett komplement till fysiska möten.
Kommunallagens regler om distansdeltagande är tillämpliga vid sammanträden
med fullmäktige i kommun. Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att
distansdeltagande ska vara tillåtet måste därutöver ett antal tekniska
förutsättningar vara uppfyllda för att den distansdeltagande ledamoten ska anses
vara närvarande vid sammanträdet i rent juridisk mening samt för att uppfylla
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kraven på att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika
villkor.
Kungörelsen om sammanträde med fullmäktige ska innehålla bl.a. uppgift
om plats för sammanträdet, 5 kap. 13 § KL. Det finns också ett krav på att
kallelsen ska innehålla uppgift om på vilken plats sammanträdet ska hållas, 5 kap.
17 § KL. Med ”plats” måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats enligt
förarbetena.
Ett fullmäktigesammanträde kan sägas äga rum på den fysiska platsen varifrån
ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter deltar på distans.
Inte minst mot bakgrund av att fullmäktiges sammanträden är offentliga, 5 kap.
42 § KL, bör det möta stora praktiska hinder mot att exempelvis hålla ett
fullmäktigesammanträde från ordförandens hem eller annan mindre lokal.
Flera kommuner har redan genomfört kommunfullmäktige med digital närvaro
som exempelvis Vingåker, Botkyrka, Upplands-Väsby och Karlskrona.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 242
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 10 november 2020
- PM - Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun,
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19, SKR den 4 april 2020

Yrkande
Göran Karlsson (S) och Peter Olsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
__________
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Dnr KS 2017/78

KF § 193 Upphävande av kommunfullmäktiges
beslut 2019-10-22 § 161 gällande
begravningsplats för husdjur
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:



upphäva en del av sitt tidigare beslut från kommunfullmäktige 2019-1022 § 161 om att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att avveckla
begravningsplatsen för djur.
besluta att all verksamhet för Åmåls kommuns del rörande begravning av
djur är att betrakta som avslutad och att kommunen därigenom avhändar
sig allt ansvar för fortsatt verksamhet på den plats som sedan tidigare
varit känd som en begravningsplats för djur.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutade på sitt sammanträde den 22
oktober 2019 att avslå en motion om att rusta upp begravningsplatsen för djur. I
samma beslut (§ 161) ingick att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att
avveckla begravningsplatsen, då denna var svårt förfallen. Teknik- och
fritidsnämnden har sedan beslutet ännu inte verkställt fullmäktiges beslut.
Det har sedan fullmäktiges beslut framkommit uppgifter som gör att
kommunfullmäktige bör revidera sitt beslut:
1. Marken där begravningsplatsen ligger är numera inte längre i kommunens
ägo. Den tillhör Åmålsortens Jaktvårdsförening. Åmåls kommun kan
därför svårligen ha rätt att utan föreningens medgivande utföra arbeten i
mark och terräng där.
2. Ideella aktörer som önskar ta hand om begravningsplatsen har trätt fram.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 197
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 21 september 2020
- Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2019, § 161

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Åmålsbygdens Jaktvårdsförening
Kristina Johansson
__________
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Dnr KS 2020/85

KF § 194 Svar på revisionsrapport - Granskning
av arbetet mot kränkande behandling och
diskriminering i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionens ordförande Lennart Hansson presenterar kommunrevisionen
granskning avseende barn- och utbildningsförvaltningens arbete mot kränkande
behandling och diskriminering i skolan. Granskningens syfte var att bedöma hur
huvudmannen för utbildningen, tar det övergripande ansvaret så att arbetet i
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning för att motverka
kränkande behandling och diskriminering.
Revisionens bedömning är att barn- och utbildningsnämnden, som huvudman, i
huvudsak har en tillfredsställande styrning av och tar ansvar för att arbetet mot
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering sker enligt lag och
förordning.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett svar till revisionen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 203
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 7 september 2020
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2020 § 101
- Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen den 28 juli 2020
- Revisionsrapport: Granskning av arbetet mot kränkande behandling och
diskriminering i skola

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
__________
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Dnr KS 2019/279

KF § 195 Antagande av detaljplan för fastighet
Fölet 1, del av Åmåls-Hannebol 1:1 och del av
Hästen 3
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 § 185 att ge
samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
Fölet/Hannebol.
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en tomt för
verksamhetsändamål i ett skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel
med skrymmande varor. Avsikten är att möjliggöra för såväl verksamhet som
sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrumhandeln.
Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vilket innebär att särskild vikt bör
läggas vid gestaltningsfrågor av området samt bebyggelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2020 § 50, att godkänna
samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan för rubricerad
detaljplan och att den kan sändas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL.
Under samrådsskedet inkom 21 yttranden.
Planen justerades inför granskningsskedet, bland annat har den enligt
Länsstyrelsens och närboendes synpunkter reducerats till att gälla endast en tomt
för handel med bilar och service. Den södra delen av området kvarstår som
naturmark med möjlighet till djurbete. Övriga justeringar som gjorts framgår av
samrådsredogörelsen.
Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna den 16 september 2020 §
181, och den ställdes ut för granskning och fanns tillgängliga på kommunens
hemsida under tiden 17 september 2020 till 16 oktober 2020.
Under granskningsskedet inkom 10 yttranden.
Planen har justerats utifrån Länsstyrelsens synpunkt gällande skyfall samt farligt
gods på E45, och även Vattenfalls synpunkt gällande nätstation inom
planområdet. Planen har även justerats genom att en bestämmelse om att
träddunge ska finnas kvar har införts och att en egenskapsgräns med bestämmelse
om markens höjd inom kvartersmark har tagits bort (se bifogat
granskningsutlåtande).
Inför antagande har en bilaga till planbeskrivningen upprättats ”Redovisning av
miljöbedömning” (bilaga 2) med redogörelse av de fyra punkter som listas i 6
kap. 16 § MB nedan:
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24

53 (63)

synpunkter,
3. skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som
övervägts, och
4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Lag
(2017:955).

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 243
- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Frida Roth den 22 oktober
2020
- Planbeskrivning den 22 oktober 2020 med bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning
den 23 juli 2020 och bilaga 2 Redovisning av miljöbedömning den 22 oktober
2020
- Plankarta den 22 oktober 2020
- Granskningsutlåtande den 22 oktober 2020

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen att anta
detaljplanen.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Plan- och bygglovsingenjör
__________
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Dnr KS 2020/144

KF § 196 Redovisning av obesvarade motioner
och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag
som inte har beretts färdigt redovisas för kommunfullmäktige av
kommunstyrelsen två gånger per år. Kansli- och utredningschef Björn Skog
föredrar ärendet om informerar om statistik som tagits fram av
kommunsekreteraren gällande medborgarförslag för de senaste 10 åren.
Vid tjänsteskrivelsens datering, den 20 oktober 2020, fanns sex motioner och 16
medborgarförslag obesvarade. Vid senaste redovisningen i april 2020 fanns nio
motioner och 12 medborgarförslag obesvarade.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 246
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 20 oktober 2020
- Redovisning av obesvarade motioner den 20 oktober 2020
- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 20 oktober 2020

Beslutet skickas till
Kansli- och utredningschef
__________
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Dnr KS 2020/8

KF § 197 Återrapport om delegerat beslut till
teknik- och fritidsnämnden angående
medborgarförslag om övergångsställe på
Ödmansgatan i höjd med Myrgatan - Gustav
Zander
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om övergångsställe på Ödmansgatan lämnades in av Gustav
Zander den 14 januari 2020. Kommunfullmäktige beslutade att teknikfritidsnämnden Säffle-Åmål skulle bereda och besluta i ärendet. Beslutet skulle
återrapporteras till kommunfullmäktige.
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har beslutat att anse medborgarförslaget
besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet där det framkommer att
förvaltningen har inlett ett arbete med att se över hela Ödmansgatan utifrån
aspekter såsom trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet gällande alla
trafikslag.

Beslutsunderlag
- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 20 oktober 2020 § 92
- Tjänsteyttrande av trafikingenjör den 25 september 2020
- Medborgarförslag inkom den 14 januari 2019

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
__________
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Dnr KS 2020/409

KF § 198 Inlämnad motion om att Åmåls
kommun investerar i rondellbygge vid E45,
Strömstadsvägen - Anders Bäckström (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats in av Anders Bäckström (C) den 26 oktober 2020 där han
föreslår att Åmåls kommun omgående ska investera i ett rondellbygge i samband
med ombyggnad av E45 för att höja säkerheten i korsningen StrömstadsvägenSäter, vid Dalhall. Anders Bäckström (C) presenterar kort innehållet i sin motion.

Beslutsunderlag
- Motion från Anders Bäckström (C) den 26 oktober 2020

Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att kommunfullmäktige
godkänner det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Motionären
__________
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Dnr KS 2020/419

KF § 199 Inlämnat medborgarförslag om plats
för utomhusaktiviteter - Eva Andersson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Eva Andersson den 12 november 2020.
Hon föreslår att Åmåls kommun bygger en anläggning för utomhusaktiviteter där
många olika verksamheter kan hålla till, exempelvis linedance, yoga, körsång och
musikträffar. Anläggningen ska finnas i Åmåls tätort förslagsvis Snarhögsparken
och ha trägolv och tak, samt tillgång till el.

Beslutsunderlag
- Medborgarförslag från Eva Andersson den 12 november 2020

Yrkande
Ordföranden yrkar att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att kommunfullmäktige
godkänner det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
__________
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Dnr KS 2020/420

KF § 200 Inlämnat medborgarförslag om
förbättring av väg till kommunala
fastigheter/anläggningar - Sten Lindström
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
En medborgarförslag har lämnats in av Sten Lindström den 12 november 2020.
Han föreslår att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att, om möjligt, göra
Frillsätersvägens anslutning till väg 2244 mer trafiksäker. Han föreslår också att
Åmåls kommun bekostar asfaltering av Frillsätersvägen på sträckan väg 2244 infarten till Tösse IFs klubbstuga inklusive parkeringsplatsen vid Tössevallen.
Utöver detta önskar han att ett staket uppförs vid parkeringen som vetter mot
Tössevallen.

Beslutsunderlag
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 12 november 2020

Yrkande
Ordföranden yrkar att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att kommunfullmäktige
godkänner det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
__________

Justerare
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24

59 (63)

Dnr KS 2020/361

KF § 201 Inlämnat medborgarförslag om
hastighetsbegränsning till 40 km/h i centrala
Åmål - Göran Torkildsson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för att
tillsammans med teknik- och fritidsnämnden bereda ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av Göran Torkildsson den 28 september
2020. Han föreslår en generell hastighetssänkning till 40 km/h i hela Åmåls
centrala delar, allt ifrån norra infarten från Heintz, södra infarten från fågeltornet
vid Mörtebolstjärnet, från rondellen vid Drottninggatan.

Beslutsunderlag
- Medborgarförslag från Göran Torkildsson den 28 september 2020

Yrkande
Ordföranden yrkar att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att
tillsammans med teknik- och fritidsnämnden bereda ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att kommunfullmäktige
godkänner det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Teknik- och fritidsnämnden
Förslagsställaren
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24
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Dnr KS 2020/393

KF § 202 Avsägelse av samtliga politiska
uppdrag (ledamot kommunfullmäktige, ledamot
SÅAB, ledamot tillika vice ordförande
handikapprådet) - Morgan Sundkvist (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.

Sammanfattning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Morgan Sundkvist (M) den 14 oktober 2020
gällande hans samtliga uppdrag i Åmåls kommun. Dessa är som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i Stadsnät i Åmål AB samt ledamot tillika vice
ordförande i handikapprådet.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Morgan Sundkvist
SÅAB
Färdtjänsthandläggare
Troman
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24
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Dnr KS 2020/423

KF § 203 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden samt
ersättare i välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott- Lotta
Robertsson-Harén (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.

Sammanfattning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Lotta Robertsson-Harén (MP) gällande
hennes uppdrag som ledamot i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden samt som
ersättare välfärds- och arbetsmarknadsnämnden arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Lotta Robertsson-Harén
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
Troman
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24
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Dnr KS 2020/423

KF § 204 Fyllnadsval av ledamot i välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden samt ersättare i
välfärds- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott efter Lotta Robertsson-Harén
(MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Nina Nilsson (MP) som ny ledamot i
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden samt som ersättare i välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott efter Lotta Robertsson-Harén (MP)

Sammanfattning av ärendet
Ett fyllnadsval behöver förrättas för att välja en ny ledamot i välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden samt som ersättare i välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott efter Lotta Robertsson-Harén (MP) som
avsagt sig uppdragen.
Miljöpartiet föreslår Nina Nilsson (MP).

Beslutet skickas till
Nina Nilsson
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
Troman
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-24
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Dnr KS 2019/484

KF § 205 Rapport från Fyrbodals
kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden hänvisar till utsänt protokoll från Fyrbodals kommunalförbund.

Beslutsunderlag
- Protokoll Direktionsmötet i korthet den 29 oktober 2020
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

