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Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef- och utredningschef, §§ 254-256 samt §§ 258-272 

Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef, kommunstyrelseförvaltningen, 

§ 261 
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KS § 254  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Jerry Saxin (S). 

__________  
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KS § 255 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KS § 256 Information: Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrateg Daniel Andersson informerar kommunstyrelsen om det aktuella 

läget gällande corona-pandemin. 

__________  
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Dnr KS 2020/259 

KS § 257 Besök - Kommunrevisionens 
grundläggande granskning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen gästar kommunstyrelsen för sitt årliga besök och 

grundläggande granskning avseende 2020. 

__________  
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Dnr KS 2020/78 

KS § 258 Ekonomisk prognos efter oktober 
2020 för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter oktober månad år 2020 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska 

uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos oktober 2020” daterad 

den 10 november 2020. 

I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade 

till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun 

men även specifika för respektive nämnd och styrelse. 

Efter oktober månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till 2,7 miljoner kronor 

(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -3,3 mnkr. 

Prognosen är jämfört med föregående månad förbättrad med 1,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 190 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 11 november 2020 

- Ekonomisk prognos efter oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/417 

KS § 259 Extra verksamhetsbidrag till 
föreningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, via teknik- och fritidsnämnden, dela ut 500 tusen 

kronor till det lokala föreningslivet. Stödet utgår till föreningar som redan idag är 

mottagare av aktivitetsstöd och baseras på föreningarnas redovisade verksamhet 

för år 2019. Kostnaden för det extra stödet ska belasta kommunstyrelsens budget. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av de negativa konsekvenser som coronapandemin har inneburit, har det 

tagits initiativ till lättnader för det lokala föreningslivet. Teknik- och 

fritidsnämnden har tagit fram ett förslag gällande ett extra verksamhetsbidrag till 

det lokala föreningslivet, som finansieras med ett tillfälligt tillskott till teknik- och 

fritidsnämndens driftsbudget för 2020. 

Förslaget innebär extra driftskostnader om 100/300/500 tkr (tusen kronor) för 

teknik- och fritidsnämnden, beroende på vilket stödnivå som kommunstyrelsen 

beslutar om. Beräkningarna utgår från tre möjliga alternativ, där föreningarna som 

bedriver ungdomsverksamhet från 13/39/65 kronor per aktivitet, vilket baseras på 

föreningens redovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 200 

- Protokollsutdrag TFN § 108 den 17 november 2020 

- Tjänsteskrivelse av Helen Halvardsson och Victor Weiberg daterad den 5 

november 2020 

- Bilaga 1 - Eventuellt extrastöd till Åmåls föreningar 

Yrkande 

Michael yrkar att kommunstyrelsen beslutar att, via teknik- och 

fritidsnämnden, dela ut 500 tusen kronor till det lokala föreningslivet. Kostnaden 

för detta ska belasta kommunstyrelsens budget. 

Lars-Olof Ottosson (C) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till Michael 

Karlssons (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; Michael Karlssons (S) 

yrkande. Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

yrkandet, och finner att kommunstyrelsen gör så. 
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Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/378 

KS § 260 Svar på skrivelse från SBB AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillförordnade kommundirektören samt 

samhällsbyggnadsenhetens chef får i uppdrag att med kommunstyrelsens mandat 

ha fortsatt dialog med SBB och därigenom klarlägga vad bolaget har för tankar 

om eventuella affärsförslag som involverar Åmåls kommun. I uppdraget ska ingå 

att återrapportera till kommunstyrelsen längs resans gång. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har mottagit en skrivelse från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 

AB (SBB). Skrivelsen har skickats med anledning av att Åmåls kommun har sagt 

upp hyresavtalet med SBB gällande en av kommunens verksamheter inom 

äldrevården. Ärendet har tidigare behandlats på kommunstyrelsen den 14 oktober 

2020 (§ 200) och Michael Karlsson (S) redogör för den fortsatta utveckling som 

skett i ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 200 

- Skrivelse från SBB AB den 14 juli 2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på tillförordnade kommundirektören samt 

samhällsbyggnadsenhetens chef får i uppdrag att med kommunstyrelsens mandat 

ha fortsatt dialog med SBB och därigenom klarlägga vad bolaget har för tankar 

om eventuella affärsförslag som involverar Åmåls kommun. I uppdraget ska ingå 

att återrapportera till kommunstyrelsen längs resans gång. 

Ewa Arvidsson (S) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons 

(S) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget från 

Michael Karlsson (S) och finner att det är kommunstyrelsens mening. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Tillförordnad kommundirektör 

Chef för samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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Dnr KS 2020/313 

KS § 261 Besök: Etablering av 
kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att tillsätta en politisk 

styrgrupp för att hantera det fortsatta arbetet rörande en eventuell etablering av 

kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun. I styrgruppen ska ingå kommunstyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt ersättare, med tillskott av 

Sverigedemokraternas Ove Kaye. 

Kommundirektören ges i uppdrag att utse en tjänstemannagrupp som ska vara 

särskilt anvisad att arbeta med frågan om etablering av kriminalvårdsanstalt. 

Återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott om hur denna 

tjänstemannagrupp bemannas, ska ske på arbetsutskottets nästkommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i Åmåls kommuns arbete för att möjliggöra etableringen av en 

kriminalvådsanstalt i kommunen, gästar konsultfirman Rud Pedersen Public 

Affairs och redogör, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande samt andra 

berörda medarbetare, för det arbete som utförts och hur planeringen ser ut 

framledes. 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på att en politisk styrgrupp formeras för att hantera 

det fortsatta arbetet rörande en eventuell etablering av kriminalvårdsanstalt i 

Åmåls kommun. I styrgruppen ska ingå kommunstyrelsens arbetsutskotts 

ordinarie ledamöter samt ersättare, med tillskott av Sverigedemokraternas Ove 

Kaye. Kommundirektören ska ges i uppdrag att utse en tjänstemannagrupp som 

ska vara särskilt anvisad att arbeta med frågan om etablering av 

kriminalvårdsanstalt. Återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott om hur 

denna tjänstemannagrupp bemannas, sker på arbetsutskottets nästkommande 

möte. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan notera informationen samt 

besluta i enlighet med yrkandet från Michael Karlsson (S) och finner att så är 

fallet. 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2020/425 

KS § 262 Renovering av bassänger i Åmåls 
simhall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 Uppdra åt Åmåls kommunfastigheter AB att genomföra en förstudie för 

renovering av Åmåls simhall, i enlighet med tjänsteskrivelsen. Förstudien 

ska i första hand peka ut lämpliga åtgärder för att säkerställa bassängernas 

status och kostnader förenade med detta, men även innefatta 

utvecklingsmöjligheter för simhallen på sikt.  

 Förstudien ska genomföras i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen 

och vara färdig senast 31 mars 2021. 

 Beslut rörande investeringar och därtill kopplade hyresförändringar fattas 

av fastighetsägaren respektive teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål så 

snart som möjligt efter genomförd förstudie.  

 Kommunstyrelsen ska beredas möjlighet att yttra sig och ange önskad 

inriktning när det gäller vägval som påverkar den långsiktiga 

utvecklingen och omfattningen av anläggningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls simhall är byggd 1974 och genomgick 2013-2014 en större renovering där 

bland annat tak byttes, omklädningsrum och duschar totalrenoverades och hallen 

försågs med ny vattenrening. I samband med denna renovering byggdes också en 

ny lekbassäng för barn. I samband med denna renovering gjordes däremot inga 

underhållsarbeten på övriga bassänger.  

De senaste åren har det kunnat konstateras att bassängerna behöver rustas upp. 

Det har identifierats stora brister i fogar, som i teknik- och fritidsförvaltningens 

underlag beskrivs som obefintliga. Mindre skärskador och blessyrer har drabbat 

besökare till följd av dessa brister och bassängerna har heller inte kunnat följa 

sina ordinarie underhållsscheman. Detta eftersom dessa rutiner förutsätter en 

tömning av bassängerna åtminstone vartannat år. Detta är en manöver som teknik- 

och fritidsförvaltningen ogärna vill sätta i verket, då det finns starka skäl att tro att 

bassängens ytskikt skulle kunna komma att rasa, helt eller delvis. En sådan 

krackelering skulle innebära omedelbart driftstopp för anläggningen, vilket inte är 

önskvärt. 

Teknik- och fritidsförvaltningens underlag beskriver att det finns olika alternativ 

för bassängrenoveringar i dagens simhallar. Traditionella material som kakel kan 

övervägas, men också inklädnad av stål skulle kunna vara aktuellt. Materialvalet 

kommer att få konsekvenser för såväl beräknad livslängd som investeringens 

storlek. Investeringen förväntas vara betydande och har preliminärt uppskattats 

till omkring 12-18 mkr. Detta skulle innebära hyreshöjningar för verksamheten 

som bedrivs i simhallen. 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-02  14 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Inom Åmåls kommun pågår för närvarande ett omfattande arbete med att föra 

över den absoluta merparten av alla verksamhetsfastigheter och bebyggda 

fastigheter från kommunen till det kommunala fastighetsbolaget, Åmåls 

kommunfastigheter AB. I planen för detta arbete ligger både ishall och simhall, 

vilket är starkt önskvärt. Det finns inga vinster med att Åmåls kommun, genom 

kommunstyrelsen, agerar mellanhand mellan fastighetsägaren och den aktör som 

driver verksamhet.  

Enda förbehållet på denna punkt berörs under nästa punkt, 

”Kommunledningskontorets ståndpunkt” och omfattar samråd kring framtida 

utveckling av anläggningen, då detta tangerar ett viktigt strategiskt arbete som är 

kopplat till Åmåls attraktionskraft som såväl besöksmål som boplats.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 25 november 2020 

- Beslut från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 november 2020, § 

109 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2020/364 

KS § 263 Ljudmätning i centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av ljudmätningen och lägger den till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar att ljudmätningen ska ingå som en del i underlaget till 

den utvärderingen om begränsning av trafik i Åmåls centrum som teknik- och 

fritidsnämnden fått uppdrag att genomföra. 

Kommunstyrelsen beslutar att tillskriva berörda delar av riksdag/regering och 

vädja om skyndsam lagstiftning som ger kommunen/polismyndigheten redskap 

att stävja bilburna musikentusiaster som på ett orimligt sätt inkräktar på andra 

människors livsrum. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att kommunfullmäktige i juni 2020 reviderade de lokala 

ordningsföreskrifterna beslutades även att en ljudmätning skulle genomföras i 

centrum. Anledningen är att flera av företag och privatpersoner, främst i centrala 

Åmål, upplever störningar av fordonsburna ljudanläggningar. Syftet med 

ljudmätningen var att ta reda på om ljudnivåerna ligger över de riktlinjer och råd 

som svenska myndigheter föreskriver. 

Under sommaren 2018 upplevde invånare och företag i Åmåls centrum problem 

med musikspelande bilekipage. Även boende längs Måkebergsvägen samt 

besökande turister vid småbåtshamnen upplevde stora problem, då spelningar och 

bilkörningar ägde rum på vardagar och nattetid. 

I oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att begränsa trafiken längs 

Kungsgatan och Måkebergsvägen under en prövoperioden januari-september 

2019. Beslutet förlängdes till att kvarstå under hela 2020. Därefter ska en 

utvärdering genomföras. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 192 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetsstrateg den  11 november 2020 

- Ljudmätning av Nitro Consult den 9 november 2020 

Beslutet skickas till 

Säkerhetsstrateg 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/399 

KS § 264 IT- och informationssäkerhetspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till 

IT-och informationssäkerhetspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 

IT- och informationssäkerhetspolicy med handlingsplan beskriver grundläggande 

principer för IT-användning och informationssäkerhet i Åmåls kommun. Policyn 

är en del av Åmåls kommuns säkerhetsstrategi  och IT-verksamhet och ska stödja 

all verksamhet i kommunen. 

IT- och informationssäkerhetspolicyn bildar grunden för kommunens 

ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och är en förutsättning för 

förvaltningarnas, bolagens och IT-enhetens fortsatta arbete med 

informationssäkerhetsanalyser, kontinuitetsplaner och rutiner. Policyn tydliggör 

bland annat roller och ansvarsområden för nämnder, förvaltningar, 

systemansvarig och användare samt förklarar innebörden av klassning av 

informationssystem och säkerhetsklassad personal. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 193 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetsstrateg den 12 november 2020  

- IT- och informationssäkerhetspolicy  

- Bilagor 

Beslutet skickas till 

Säkerhetsstrateg 

IT-chef 

__________  
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Dnr KS 2020/254 

KS § 265 Revidering av Revisionsreglementet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta 

revideringen av revisionsreglementet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter 

om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett 

revisionsreglemente. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med 

lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning 

m.m. Reglementet kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på 

granskningsarbetet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2020 § 165 att ge uppdrag till 

kommunledningskontoret att revidera revisionsreglementet för Åmåls kommun. 

Initiativet till revideringen av det nuvarande reglementet från 2007 togs av 

fullmäktiges presidium. Den främsta anledningen till en översyn är att 

reglementet ska överensstämma med den nya kommunallagen från 2018. Presidiet 

ser även värdet med att diskutera och utveckla revisionsreglementet för att lokalt 

tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer och dialog. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 26 november 2020 

- Förslag till reviderat Revisionsreglemente den 26 november 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2020/398 

KS § 266 Uppföljning av Internkontrollplan 2020 
för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunens revisorer för kännedom samt 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi - att säkerställa 

att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. 

Regler för intern kontroll finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente 

intern kontroll. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den omfattning som fastställs i 

internkontrollplanen. 

De processer/rutiner som ingår i antagen internkontrollplan har valts med 

utgångspunkt från genomförd riskanalys. 

Fem områden har granskats under 2020. Fyra områden visar ingen avvikelse. 

Området dataskyddsförordningen GDPR visar en avvikelse gällande 

verksamheternas registerförteckningar. Beslut om översyn kommer att fattas av 

KS under hösten 2020. Uppföljande granskning av dataskyddsombud beräknas 

ske våren 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 194 

- Tjänsteskrivelse av controller den 10 november 2020 

- Uppföljning av internkontrollplan 2020 den 10 november 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2020/410 

KS § 267 Bildande av samverkansbolag - 
Nodena AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från 

styrelsen i Stadsnät i Åmål AB gällande bildande av samverkansbolag Nodena 

AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Stadsnät i Åmål AB, SÅAB, har fattat beslut om att godkänna att 

MittNät AB förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB samt att 

MittNät AB tillträder som part i aktieägaravtalet. Styrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige fastställer styrelsens beslut.  

Stadsnät i Åmål AB, så som delägare i MittNät AB föreslås etablera ett samägt 

bolag, Nodena AB, i en samverkan med andra stadsnätskluster; Kumbro AB med 

säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt Bredband AB med säte i 

Linköping, för att tillgängliggöra grundläggande infrastruktur till en marknad av 

nationella operatörer. Syftet är att främja en hållbar och framtidssäker 

bredbandsutveckling som bidrar till nytta, ökad konkurrens och andra mervärden 

för kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet.  

Beslutet i Stadsnät i Åmål AB förutsätter att MittNät AB:s styrelse fattar beslut 

om delägarskap i Nodena AB. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 196 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 12 november 2020 

- Protokoll från SÅAB den 11 november 2020 

- Bilaga 1: Tjänsteskrivelse av VD SÅAB den 1 november 2020 

- Bilaga 2: Aktieägaravtal 

- Bilaga 3: Bolagsordning 

- Bilaga 4: Ägardirektiv 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

__________  
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Dnr KS 2019/285 

KS § 268 Godkännande av 
granskningshandlingar - Ändring av detaljplan 
för Näsudden, Höganäs 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningshandlingar samt beslutar att 

rubricerad plan kan sändas ut på granskning enligt PBL (2010:900) 5 kap 18 §. 

Jäv 

Peter Stenberg (L) informerar kommunstyrelsen om att han, trots att han vid 

dagens möte endast deltar som ersättare, är jävig i ärendet och inte kan delta i 

vare sig behandling eller beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-28 § 148 att ge 

samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för 

Näsudden, Höganäs 1:1. 

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av 

ej ändamålsenliga planbestämmelser. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18, § 51, att godkänna samrådshandlingar 

och undersökning om betydande miljöpåverkan för rubricerad detaljplan och att 

den kunde sändas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL. 

Under samrådsskedet inkom 13 yttranden. Samhällsbyggnadsenheten arrangerade 

även ett samrådsmöte med närboende på Näsudden där flera synpunkter inkom. 

Planen har justerats inför granskningsskedet, och vilka justeringar som gjorts 

framgår av samrådsredogörelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 197 

- Tjänsteskrivelse från Frida Roth den 15 november 2020 

- Granskningshandlingar den 19 maj 2020-05-19 (plankartor och planbeskrivning) 

- Samrådsredogörelse den 3 juli 2020 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 1 november 2019 

Beslutet skickas till 

Björn Wennerström, Samhällsbyggnadschef 

Frida Roth, Plan- och bygglovsingenjör 

__________  
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Dnr KS 2020/435 

KS § 269 Information: Projektanställning som 
produktionsinriktad kommunikatör inom 
näringslivs- och kommunikationsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad kommundirektör informerar kommunstyrelsen om att näringslivs- 

och kommunikationschefen avser att inkomma med en begäran om extra, 

tillfälliga medel för 2021, för att därigenom tillsätta en projektanställning som 

kommunikatör. Denna extra resurs ska inriktas på att producera rörlig bild och 

förstärka enheten när det gäller kommunikationsuppdraget under en period med 

särskilt hög belastning, bland annat på grund av corona-pandemin samt arbetet 

med varumärke, ny hemsida samt eventuell etablering av kriminalvårdsanstalt. 

Ärendet återkommer framöver till kommunstyrelsen och/eller dess arbetsutskott 

för vidare beredning och beslut. 

__________  
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Dnr KS 2020/438 

KS § 270 Initiativärende från SD angående 
uppdrag till förvaltningar  om utredningar om 
lagstadgade verksamheter inför budget 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Sverigedemokraternas initiativärende. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna vill väcka ärendet om att ge Åmåls kommuns förvaltningar i 

uppdrag att redovisa vilken verksamhet som utförs som inte är lagstadgad, för att 

på detta sätt kunna göra en bättre och tydligare prioritering i framtida 

budgetprocesser. 

Beslutsunderlag 

-Skrivelse från Ove Kaye (SD) och Susanne Carlsson (SD) den 1 december 2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen avslår ärendet. 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till sitt eget förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Michael 

Karlssons (S) förslag att avslå Sverigedemokraternas initiativärende, dels Ove 

Kayes (SD) förslag om att bifalla initiativet. 

För att göra kommunstyrelsens vilja tydlig begär ordföranden att en omröstning 

genomförs. 

Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för den som röstar 

på Michael Karlssons (S) förslag om att avslå ärendet, Nej-röst för den som röstar 

på Ove Kayes (SD) förslag om att bifalla ärendet. 

Omröstningsresultat  

Michael Karlsson (S): Ja 

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Olof Eriksson (S): Ja 

Jerry Saxin (S): Ja 

Peter Olsson (V): Ja 
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Sofia Karlsson (S): Ja 

Michael Karlsson (M): Avstår 

Ulla Berne (M): Ja 

Lars-Olof Ottosson (C): Avstår  

Anders Bäckström (C): Ja 

Ove Kaye (SD): Nej 

Med 8 ja-röster och 1-nej-röst samt 2 ledamöter som avstår omröstning, beslutar 

kommunstyrelsen att avslå Sverigedemokraternas initiativärende. 

Beslutet skickas till 

Ove Kaye (SD) 

__________  
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KS § 271 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Delegeringsbeslut kommunstyrelsens ordförande den 9 november 2020 

__________  
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KS § 272 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 

__________ 


