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 Björn Skog 

 

Plats och tid Ordförandens hem, digitalt via Teams kl. 09:00–11:45 
  
Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S), §§ 5-23 

Jerry Saxin (S) 

Peter Olsson (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP), §§ 1-10 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Ove Kaye (SD), §§ 1-10, 12-23 
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Susanne Carlsson (SD), ersätter Ove Kaye (SD) § 11 
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Ersättare Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Hassan Dalo (S) 

Michael Henriksson (S) 

Niklas Karlsson (S) 

Christer Törnell (KD) 

Kjell Kaså (C) 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef- och utredningschef, kommunledningskontoret 

Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef, kommunstyrelseförvaltningen, 

§§1-3 

Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommundirektör, 

kommunstyrelseförvaltningen 

Per Ljungberg, personalchef, kommunledningskontoret 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunledningskontoret 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), välfärds- 

och arbetsmarknadsförvaltningen, § 4 

Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, kansli- och utredningsenheten, §§ 4-5 
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KS § 1  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Ulla Berne (M). 

__________  
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KS § 2 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet nr 15 i kallelsen, "Huvudstudie om förorenat område Fengersfors-

Knarrbyn", lyfts fram i dagordningen till ärende 3, för att möjliggöra 

samhällsbyggnadschefens medverkan. Ove Kaye (SD) aviserar jäv i ärendet om 

"Kulturstrategiska uppdrag 2021". Med dessa noteringar godkänns dagordningen. 

__________  
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Dnr KS 2021/4 

KS § 3 Huvudstudie om förorenat område 
Fengersfors-Knarrbyn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun påtar sig huvudmannaskapet för en 

huvudstudie av förorenat område i Fengersfors-Knarrbyn. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra samhällsbyggnadsenheten att upphandla 

nödvändiga åtgärder och projektledare då enheten saknar resurser att genomföra 

projektledning i egen regi. 

Att Åmåls kommun påtar sig huvudmannaskapet för huvudstudien medför på 

intet sätt att kommunen åtar sig ansvar för några av de eventuella åtgärder som 

studien kan komma att föreslå. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten har ansökt om och erhållit medel från 

Naturvårdsverket att genomföra en huvudstudie av förorenat område, 

Fengersfors-Knarrbyn. Länsstyrelsen bedömer att det i nuläget inte finns någon, 

vare sig verksamhetsutövare eller fastighetsägare, att rikta krav mot för 

undersökningar och avhjälpandeåtgärder kopplat till den tidigare verksamheten 

vid Fengersfors bruk. 

Föroreningssituationen inom objektet Fengersfors-Knarrbyn har undersökts i dels 

en förstudie under åren 2014-2015, dels en kompletterande förstudie under 2019. 

I förstudien påvisades förhöjda halter av bl.a. metaller, tunga alifater och PAH 

(polycykliska aromatiska kolväten) i jord och grundvatten inom bruksområdet, 

tunga alifater i industrideponin, metaller i vatten från mesaupplaget, kvicksilver i 

sediment i Knarrbyån och kvicksilver, bly, PCB och dioxin i sediment i sjön Ärr. 

Den kompletterande förstudien påvisade inom bruksområdet bl.a. förhöjda halter 

av metaller och PAH i jord och höga blyhalter i grundvatten. Denna förstudie 

innefattade även en ny miljömedicinsk bedömning av fiskanalyser från 

förstudiens provfiske i sjön Ärr 2014-2015. 

Med utgångspunkt från Livsmedelsverkets utlåtande skärpte Åmåls kommun det 

tidigare kostrådet för fisk från Ärr. Allmänheten avrådes nu tills vidare från all 

konsumtion av fisk som vildfångats i sjön. 

En huvudstudie krävs för att påvisa vilka åtgärder som är nödvändiga. Huvudman 

kan kommun eller annan myndighet vara. SGU som tidigare erbjudits sig stå som 

huvudman har låtit meddela att man inte har resurser i dagsläget vilket inte heller 

Länsstyrelsen har. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att kommunen åtar sig 

huvudmannaskapet.  
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Huvudmannen får ersättning för nedlagd tid i projektet för projektledning och kan 

även söka medel för extern projektledning liksom för konsulthjälp för 

framtagande av förfrågningsunderlag. 

Ersättning för upphandling av projektledning utgår ej. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 5 januari 2021 

- Ansökan om statsbidrag den 22 oktober 2020 

- Beslut om bidrag från Naturvårdsverket den 17 december 2020 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar följande: "Vi anser inte att det är Åmåls kommuns ansvar 

eller skyldighet att stå som huvudman till studien med dom kostnader på ca 

100,000: - det medför för kommunen. Vi yrkar därför avslag till förslag till 

beslut." 

Peter Olsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 

tillägg: "Att Åmåls kommun påtar sig huvudmannaskapet för huvudstudien 

medför på intet sätt att kommunen åtar sig ansvar för några av de eventuella 

åtgärder som studien kan komma att föreslå". 

Beslutsgång 

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

förslag, som bifallits av Peter Olsson (V) och Lars-Olof Ottosson (C) och dels 

Ove Kayes (SD) yrkande om avslag. Dessutom finns Lars-Olof Ottossons 

tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på de två huvudförslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Med siffrorna 10-1 bifalls förvaltningens 

förslag till beslut. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den också kan ställa sig bakom Lars-

Olof Ottossons (C) tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Omröstning 

Ordföranden föreslår omröstning där den ledamot som bifaller förvaltningens 

förslag röstar "Ja" och den som bifaller Ove Kayes (SD) avslagsyrkande röstar 

"Nej". Kommunstyrelsen godkänner detta omröstningsförfarande. 

Omröstningsresultat: 

Michael Karlsson (S): Ja 

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Christer Örtegren (S): Ja 

Jerry Saxin (S): Ja 

Peter Olsson (V): Ja 
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Lotta Robertsson Harén (MP): Ja 

Michael Karlsson (M): Ja 

Ulla Berne (M): Ja 

Lars-Olof Ottosson (C): Ja 

Anders Bäckström (C): Ja 

Ove Kaye (SD): Nej 

Ja-röster: 10 

Nej-röster: 1 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KS § 4 Corona-info 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrateg Daniel Andersson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-

Karin Lindblom presenterar den senaste utvecklingen och läget rörande corona-

pandemin. 

__________  
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KS § 5 Information: Högt vattenflöde i Åmålsån 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrateg Daniel Andersson informerar om de senaste veckornas ökade 

vattennivåer i Åmålsån och hur förvaltningarna arbetat för att säkerställa att detta 

hanteras på bästa sätt. 

__________  
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Dnr KS 2020/303 

KS § 6 Avgifter 2021 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer avgifter för år 2021 för kommunstyrelsens 

verksamheter enligt bilagor från räddningstjänst, kostenhet och kulturenhet. 

Sammanfattning av ärendet 

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

räddningsenheten. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november (KF § 174) att anta avgifter för 

202 för kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 207 

- Tjänsteskrivelse av controller den 1 december 2020 

- Bilagor: Taxor och avgifter kostenheten, kulturenheten och räddningsenheten 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 174 

Beslutet skickas till 

Kostenheten 

Kulturenheten 

Räddningsenheten 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/304 

KS § 7 Verksamhetsplan 2021 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan inklusive inriktningsmål för år 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för år 

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

ekonomi. Verksamhetsplanen innehåller information om nämnd och förvaltning, 

beskriver verksamheternas grunduppdrag och kommunstyrelsens inriktningsmål 

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

kommande år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 208 

- Tjänsteskrivelse av controller den 2 december 2020 

- Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen den 2 december 2020 

Beslutet skickas till 

Tf kommundirektör 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/162 

KS § 8 Driftbudget 2021 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer driftbudget för år 2021 som uppgår till 125 362 

tusen kronor (tkr), vilket motsvarar kommunfullmäktiges budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens budgetram 2021 uppgår till 125 362 tkr, vilket är en ökning 

med 6 100 tkr i jämförelse med 2020.  

Indexuppräkning och förändrade kapitalkostnader uppgår till 430 tkr och 

resterande 5 670 tkr utgörs av volymökningar och kvalitetshöjningar. 

De största förändringarna sker inom enheterna IT, näringsliv- och kommunikation 

samt kost. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 209 

- Tjänsteskrivelse av controller den 2 december 2020 

- Driftbudget Kommunstyrelsen, den 2 december 2020 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 november 2020 § 182 

Beslutet skickas till 

Tf kommundirektör 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/163 

KS § 9 Investeringsbudget 2021 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer investeringsbudget för år 2021 som uppgår till 7 000 

tusen kronor (tkr) samt investeringsplan för åren 2022-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 omfattar tio investeringsprojekt. De 

projekt som överstiger tio basbelopp är släckbil inom räddningstjänsten och 

ärendehanteringssystem inom kansli- och utredningsenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 210 

- Tjänsteskrivelse av controller den 30 november 2020 

- Investeringsbudget 2021 investeringsplan 2022-2024, den 30 november 2020 

- Investeringskalkyl släckbil 

- Investeringskalkyl ärendehanteringssystem 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 november 2020 § 183 

Beslutet skickas till 

Tf kommundirektör 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/435 

KS § 10 Projektanställning som 
produktionsinriktad kommunikatör inom 
näringslivs- och kommunikationsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att näringslivs- och kommunikationsenheten beviljas 

en utökning av budgeten under 2021 med 300 000 kr för att tillsätta en 

projektanställning som produktionsinriktad kommunikatör. Kostnaden tas från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Reservation 

Lars-Olof Ottosson (C), Ulla Berne (M), Michael Karlsson (M), Anders 

Bäckström (C) och Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kraven på kommunikation, information och produktion ökar ständigt. Det ställs 

även högre krav på att få kommunikation på olika sätt beroende på plattform, 

exempelvis Instagram, Facebook, webbsida, intranät, Youtube.  

Då resurserna på näringslivs- och kommunikationsenheten inte har tiden och den 

senaste kunskapen för att möta upp dessa krav och önskemål om rörlig bild och 

sociala medier önskar enheten få extra medel för att utöka enheten med en 

produktionsinriktad kommunikatör som projektanställs under 2021. I samband 

med kommunens varumärkesarbete som påbörjas 10 december 2020 skulle 

tjänsten möjliggöra att det önskade steget tas fullt ut och att resultat ges från start.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 december 2020 att uppdra till 

näringslivs- och kommunikationsenheten att påbörja rekryteringen av 

projektanställningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 211 

- Tjänsteskrivelse av näringslivs- och kommunikationschef den 30 november 

2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag. 

Ulla Berne (M) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons 

(M) avslagsyrkande. 

Ewa Arvidsson (S), Lotta Robertsson Harén (MP), Peter Olsson (V), Michael 

Karlsson (S) och Jerry Saxin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets 

förslag, dels ett avslagsyrkande från Michael Karlsson (M). Ordföranden ställer 

proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Näringslivs- och kommunikationschef 

__________  
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Dnr KS 2020/381 

KS § 11 Kulturstrategiska uppdrag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Dalslands litteraturförening/ Bokdagar i 

Dalsland, Konstgrafiska verkstaden i Dalsland, Not Quite, Åmåls Bluesförening 

och Åmålsortens Hembygdsförening, kulturstrategiska uppdrag för 2021 i 

enlighet med kulturenhetens beredningsförslag. 

Reservation 

Susanne Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 

Ove Kaye (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i ärendet. 

Ersätts av Susanne Carlsson (SD). 

Lotta Robertsson Harén (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut 

i ärendet. Ersätts av Christer Örtegren (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2015 har Åmåls kommun tilldelat kulturstrategiska uppdrag till lokala 

aktörer som bedömts särskilt betydelsefulla inom lokal kulturutveckling. Det 

kulturstrategiska uppdraget är framtaget med utgångspunkt i kommunens 

kulturpolitiska program och tillämpas genom varje unik aktörs målformuleringar. 

Uppdragets syfte är att bidra till måluppfyllelse av kommunens strategiska 

utvecklingsområden. 

De verksamheter som Åmåls kommun tilldelar kulturstrategiska uppdrag anses 

som viktiga i strävan efter ett dynamiskt och levande kulturliv.  Kulturen ska vara 

tillgänglig för alla och bidra till utvecklingen av ett hållbart, demokratiskt 

samhälle där delaktighet främjas. Föreningarnas verksamhet ska därför vara 

utåtriktad och inkluderande.  

Kommunen lägger stor vikt vid att barn- och ungaperspektivet samt de 

horisontella perspektiven tillgänglighet, jämlikhet, mångfald och inkludering, 

kännetecknar aktörernas verksamhet. Stödet ska ge möjligheter för aktörerna både 

att etablera sig och långsiktigt verka i kommunen. Uppdragstagarna förväntas 

arbeta för samverkan på både lokal och regional nivå och även söka samarbeten 

nationellt och internationellt. 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad man vill utveckla i sin verksamhet, 

ev projektidé och på vilket sätt detta relaterar till kommunens kulturpolitiska 

program. Ansökan ska även innehålla en beräkning av vilka kostnader som är 

kopplade till utvecklingsinsatsen. Det kulturstrategiska uppdraget utlyses en gång 

per år. Efter genomfört verksamhetsår skall föreningen skriftligt rapportera hur 

bidraget har använts.  
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Projekt och verksamheter som beviljats kulturstrategiskt uppdrag ska i all sin 

kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet 

genom texten "Med stöd från" samt Åmåls kommuns logotyp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 212 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 3 december 2020 

- Beredningsunderlag – Kulturstrategiskt uppdrag 2020 

- Ansökningar, bilagor 1-5 

Yrkande 

Susanne Carlsson (SD) lägger följande ändringsyrkande: 

"Till kommunstyrelsens möte 13/1 2021 under punkt 10, Kulturstrategiska 

uppdrag 2021 yrkar vi på följande ändringar. 

Not Quite, föreslaget belopp 300,000: - minskas med 60,000: - till 240,000: - 

Åmåls Bluesförening, föreslaget belopp 230,000: - ökas med 50,000: - till 

280,000: - 

Konstgrafiska verkstaden i Dalsland, föreslaget belopp 40,000: - ökas med 

10,000: - till 50,000: - 

Not Quite, har en budget för 2021 på ca 2 miljoner där drygt 1,2 miljoner är löner 

och arvoden. Not Quite består av en stor samling småföretagare som rimligtvis 

borde kunna bidra med mer än 70,000: - i medlemsavgifter. 

Åmåls Bluesförening, Åmåls bluesen är en av Dalslands största tillställningar när 

det gäller antalet besökare och tveklöst det som betyder mest för Åmåls stad. Att 

minska stödet för detta evenemang som också ger betydande inkomster för ett 

antal idrottsföreningar i Åmål känns inte rimligt." 

Ewa Arvidsson (S) och Peter Olsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Anders Bäckström (C) och Ulla 

Berne (M) yrkar bifall till Susanne Carlssons (SD) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets 

förslag, dels ändringsyrkandet som lagts fram av Susanne Carlsson (SD). 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 

Christer Törnell (KD) samt Kjell Kaså (C) önskar göra följande 

protokollsanteckning: "Om jag hade fått vara med och besluta i ärendet, som 

ordinarie ledamot, hade jag bifallit Susanne Carlssons (SD) förslag." 
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Beslutet skickas till 

Kulturchef 

Dalslands Litteraturförening 

Konstgrafiska verkstaden i Dalsland 

Not Quite 

Åmåls Bluesförening 

Åmålsortens Hembygdsförening 

__________  
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Dnr KS 2019/271 

KS § 12 Svar på medborgarförslag om 
minnestavla vid Örnäsgården över framstående 
politiska kvinnor i Åmål - Sten Lindström 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till att kvinnorna 

som medborgarförslaget lyfter kommer att uppmärksammas på annat sätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 10 juli 2019 inkom Sten Lindström med ett medborgarförslag där det föreslås 

att Åmåls kommun ska sätta upp en minnestavla vid Örnäsgården/Waernsgatan 

för att påminna om de första kvinnorna som invaldes i Åmåls stadsfullmäktige 

1919  och framförallt Emma Beckmans engagemang i Föreningen för Kvinnans 

Politiska Rösträtt samt hennes idoga arbete för Örnäsgården.  

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Kulturenheten har berett ärendet och föreslår att förslaget avslås med hänvisning 

till att dessa kvinnor kommer att uppmärksammas på annat sätt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 213 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 3 december 2020 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kulturchefen 

__________  
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Dnr KS 2019/273 

KS § 13 Svar på medborgarförslag om 
minnestavla på Kungsberget över Betty 
Jansson - Sten Lindström 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bifalla 

medborgarförslaget. 

Kostnaden tas ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda avgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 10 juli 2019 inkom Sten Lindström med ett medborgarförslag om att på 

lämplig plats på Kungsberget sätta upp en minnestavla för att påminna om Betty 

Janssons civilkurage och författarskap samt platsens betydelse för 

väckelserörelsen i Åmåls historia. Kungsberget har vart missionsförsamlingens 

hemvist i 143 år. Sten Lindström menar att Betty var banbrytande inom 

väckelserörelsen i Åmål och att hon för det förtjänar att uppmärksammas.  

Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Kulturenheten har 

berett ärendet och föreslår att förslaget ska bifallas.  

Betty föddes i Edsleskog och bosatte sig i Åmål, på Kungsberget i Alphyddan år 

1868. Hennes engagemang i missionsförsamlingen fick hon betala högt pris för då 

hon blev avskedad för sin tjänst som lärarinna med omedelbar verkan för att hon 

bland annat ansågs ha förlett andra att inte deltaga i den Lutherska kyrkans 

nattvard. Betty  Jansson var också en produktiv författare med trettiofyra titlar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 214 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 3 december 2020 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kulturchefen 

__________  
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Dnr KS 2020/283 

KS § 14 Svar på medborgarförslag om enhetlig 
geografisk begränsning av förbudsområde i de 
lokala ordningsföreskrifterna - Sven-Åke 
Runelid 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Åke Runelid har inkommit den 6 juli 2020 med ett medborgarförslag. 

Förslaget går ut på att de olika förbudsområden som pekas ut i de lokala 

ordningsföreskrifterna är svåra att hålla isär och övervaka för ordningsmakten och 

därför bör harmoniseras. Inom ett visst område bör såväl tiggeri, fyrverkerier, 

alkohol och biltrafik nattetid begränsas, föreslår Runelid exempelvis. 

Ärendet remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. 

Kansli- och utredningsenheten har berett ärendet och föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 215 

- Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid den 6 juli 2020 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 26 november 2020 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Säkerhetsstrategen 

Polismyndigheten i Åmål 

__________  
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Dnr KS 2020/444 

KS § 15 Grön infrastruktur Dalsland - LONA-
projekt, Dalslands Energi- och miljökontor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun samverkar med Bengtsfors, Dals-

Eds, Färgelanda, Melleruds kommuner och Dalslands miljö- och energikontor i 

ett gemensamt projekt om Grön infrastruktur och ekosystemtjänster. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energikontor har ansökt om LONA-medel för att 

tillsammans med Dalslandskommunerna genomföra ett projekt om ekologiska 

landskapssamband, grön infrastruktur och ekosystemtjänster i tätorter. Syftet är 

att göra den regionala planen för grön infrastruktur mer finmaskig så att 

kommunernas planenheter kan använda sig av kunskapsunderlaget i planering. 

Projektet ska även resultera i ett kommunikationsmaterial och leda till 

kunskapshöjning kring ekologi och ekosystemtjänster i flera målgrupper. 

Kommunerna medfinansierar i form av arbetstid. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 § 218 

- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg den 3 december 2020 

Beslutet skickas till 

Klimat- och miljöstrategen 

__________  
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Dnr KS 2020/429 

KS § 16 Information: Uppföljning 
internkontrollplan 2020 - Bygg- och 
miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden har beslutat godkänna uppföljningen av 

internkontrollplanen 2020 avseende bygg- och miljönämnden. Fyra processer har 

granskats och i ett fall har avvikelse noterats. Denna avvikelse fanns kring rutinen 

för inspektion hälsoskydd förskola och skola och avvikelsen beror enligt 

nämndens protokoll på att anpassningar fått ske i denna del av rådande pandemi. 

Informationen till kommunstyrelsen ingår som en del av styrelsens tillsynsansvar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 10 november 2020 § 121 

- Uppföljning internkontrollplan 2020 Bygg- och miljönämnden den 5 november 

2020 

__________  
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Dnr KS 2020/426 

KS § 17 Information: Uppföljning 
internkontrollplan 2020 - 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden har beslutat överlämna rapport om uppföljning 

internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen som en del av tillämpningen av 

styrelsens tillsynsplikt. 

Processerna/rutinerna i internkontrollplanen för 2020 utvärderas löpande under 

året och det sker genom att man gör slumpmässiga kontroller för att kunna 

upptäcka eventuella brister och felaktigheter. Av uppföljningen i 

internkontrollplanen för 2020 har inte några större felaktigheter påträffats. Det är i 

processen handläggningstider som överförmyndarnämnden inte uppfyller de 

uppsatta målen, vilket också beror på att nämnden får in allt svårare och tyngre 

ärenden som är särskilt svårrekryterade och där nämnden i många av dessa 

ärenden behöver anlita s.k. yrkesmässiga ställföreträdare som handläggaren 

behöver få beslutat i överförmyndarnämnden innan processen kan gå vidare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag den 12 oktober 2020 § 98 

- Uppföljning internkontrollplan 2020 Överförmyndarnämnden den 6 oktober 

2020 

__________  
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Dnr KS 2021/5 

KS § 18 Information: Uppföljning 
Internkontrollplan 2020 - Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att överlämna förvaltningens 

rapport över uppföljning av internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen samt 

kommunens revisorer. Inom de fyra fastställda internkontrollområden konstaterar 

nämnden att det finns avvikelser inom ett område. Detta område är "felaktiga 

beslutsunderlag vid bedömning av ekonomiskt bistånd, handläggningsprocessen". 

Som åtgärd föreslår förvaltningen att en utveckling av e-ansökan sker. 

Överlämnandet av rapporten från nämnden till kommunstyrelsen sker som en del 

av styrelsens tillsynsansvar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 november 2020 

§ 160 

- Uppföljning internkontrollplan 2020 Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 

6 november 2020 

__________  
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Dnr KS 2021/6 

KS § 19 Information: Uppföljning 
internkontrollplan 2020 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat överlämna rapport om uppföljning 

internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen som en del av tillämpningen av 

styrelsens tillsynsplikt. I nämndens underlag redogörs för internkontrollen som 

fokuserat på digitalisering. Endast mindre avvikelser har kunnat konstateras som 

ska åtgärdas genom förbättrade rutiner/processer. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 17 december 2020 § 176 

- Uppföljning internkontrollplan 2020 Barn- och utbildningsnämnden den 30 

november 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/393 

KS § 20 Fyllnadsval av ledamot tillika vice 
ordförande i kommunala handikapprådet efter 
Morgan Sundkvist (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Ulla Berne (M) till ny ledamot tillika vice 

ordförande i kommunala handikapprådet efter Morgan Sundkvist (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Morgan Sundkvist (M) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag. Ett 

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

kommunala handikapprådet efter Morgan. Moderaterna föreslår att Ulla Berne 

(M) väljs till ny ledamot. 

Beslutet skickas till 

Ulla Berne 

Färdtjänsthandläggare 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2020/445 

KS § 21 Information: Attestpliktiga 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Information om utsedda beslutsattestanter per den 1 januari 2021 läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Från 1 januari 2021 ändras attestansvariga inom ÅKAB förvaltade fastigheter och 

Åmåls kommun förvaltade fastigheter. 

Från 1 december 2020 har kansli- och utredningsenheten ny ersättare och från 1 

augusti 2020 ändrades attestpliktiga till följd av organisationsförändringen 

gällande ny samhällsbyggnadsenhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av controller den 7 januari 2021 

- Attestpliktiga kommunstyrelsen 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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KS § 22 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Personalchefens delegationsbeslut den 1 december 2020 

- Färdtjänsthandläggarens delegationsbeslut den 2 december 2020 

__________  
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KS § 23 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av protokoll. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 

- Protokoll Åmåls kommunfastigheter AB den 10 december 2020 

- Protokoll Stadsnät i Åmål AB den 10 december 2020 

- Protokoll Åmåls kommunfastigheter AB den 30 december 2020 

__________ 


