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Svar på interpellation från Kjell Kaså (C) 
gällande jäv 
 

Kjell Kaså (C) har till mig ställt en interpellation där han anser att jag skulle ha 
varit jävig i två olika beslut. Det ena gällande det så kallade coronastödspaketet 
och det andra gällande den så kallade påskpresenten till alla anställda i Åmåls 
kommun. 

Bakgrund 
Den 7 april 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om åtgärder för att främja 
näringsidkare i Åmåls kommun som påverkades stort av den pågående och 
allvarliga coronapandemin. Flera av åtgärderna riktade sig mot lokala 
restauranger och caféer. Bland annat att färdiglagade rätter skulle köpas in av 
restauranger för att förse kommunens äldreboenden samt hemtjänst med mat, 
fikainköp skulle göras via lokala bagerier och caféer samt att elever på 
Karlbergsgymnasiet som bedrev distansstudier erbjöds att hämta lunchmat på 
lokala restauranger. 

En annan näringslivsbefrämjande åtgärd som kommunstyrelsen beslutade om vid 
samma möte var att alla anställda i Åmåls kommun, oberoende av 
anställningsform, skulle tilldelas en påskgåva från arbetsgivaren i form av ett 
presentkort som kunde nyttjas i lokala butiker, till ett värde av 300 kronor per 
person. Presentkortet betraktas som ett tecken på uppskattning för 
arbetsinsatserna under de svåra omständigheter som pandemin innebär men också 
ett stimulansmedel för lokala handlare.  

Fråga om jäv 
Enligt kommunallagen finns olika jävsgrunder för förtroendevalda i nämnder: 

1. Sakägar- släktskap- och intressejäv:  

Om saken angår ledamoten själv eller dennes make, maka, sambo, förälder, barn 
eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för ledamoten själv eller någon närstående. 
 
2. Ställföreträdarjäv 

Om ledamoten ersättaren eller någon närstående är ställföreträdare för den som 
saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets 
utgång.) 
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3. Tillsynsjäv 

Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som ledamoten själv är 
knuten till. 

4. Ombuds- och biträdesjäv 

Om ledamoten har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. 

5. Delikatessjäv 

Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 
förtroendet till ledamotens opartiskhet i ärendet. 

 

Kommunallagen reglerar att den förtroendevalde inte får delta eller närvara vid 
handläggningen av ärendet, vilket omfattar både föredragning, överläggning och 
fattande av beslut. Frågan om jäv föreligger är dock i många fall inte helt självklar 
och en bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Ansvaret vilar på den 
enskilde att självmant anmäla omständigheter som kan antas utgöra jäv. 

Det finns en stor skillnad mellan ärenden som avgörs i en nämnd, allt från rena 
informationsärenden till beslut som påverkar många invånare i en kommun eller 
ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild. I alla tveksamma fall 
bör jäv beaktas för att upprätthålla jävsreglernas huvudsakliga syfte att bibehålla 
och stärka allmänhetens förtroende för myndigheternas objektivitet. 

Det är viktigt att frågor om jäv lyfts och diskuteras i Åmåls kommun. Något 
ytterligare resonemang om huruvida jag var jävig i de beslut som Kaså syftar på 
kommer jag dock inte att föra. Anledningen till detta är att jag inte alls närvarade 
på det aktuella kommunstyrelsemötet den 7 april 2020 då besluten fattades. 

 

 

 

Michael Karlsson (S) 
Kommunalråd 
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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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Svar på medborgarförslag om minnestavla vid 
Örnäsgården över framstående politiska 
kvinnor i Åmål - Sten Lindström 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

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. 

Beskrivning av ärendet 
2019 var det 100 år sedan som de första kvinnorna valdes in i Åmåls 
stadsfullmäktige efter att Sveriges riksdag 1918 beslutat om lika och allmän 
rösträtt. De tre kvinnorna var Emma Beckman, Amborg Zettergren och Emmy 
Helander.  Sten menar att den som särskiljer sig är Emma Beckman med sitt 
mångåriga engagemang i Föreningen Kvinnans politiska Rösträtt, FKPR. Hon var 
ledamot i Åmåls stadsfullmäktige i 20 år och var ledamot i barnavårdsnämnden. 
Hon engagerade sig i Åmålsortens Hembygdsförening och sällskapet Jultomtarna 
som senare ombildades till Stiftelsen Örnäsgården med siktet på att bygga ett 
pensionärshem på Örnäs. 
1958 togs första spadtaget för nybygget och Emma var den som höll i spadskaftet. 
Emma Beckman slutade sina dagar på Örnäsgården 84 år gammal. 
 
Sten Lindström föreslår att på en plats vid Örnäsgården/waerngatan sätta upp en 
minnestavla för att påminna om de kvinnor som valdes in i Åmåls 
stadsfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att kvinnorna i vår historia bör lyftas för att 
vi ska få en bättre förståelse för det samhälle vi lever i och för att inspirera dagens 
Åmålitiska kvinnor och övriga invånare. 

Kulturenheten vill därför ta tillfället i akt att på andra sätt hylla de kvinnliga 
politiska pionjärerna under 2021 som är 100 års-jubileum för allmän och därmed 
kvinnors rösträtt i riksdagen. 

Bland annat kommer kulturenheten under våren 2021 tillsammans med Europa 
Direktkontoret genomföra en kvinnomässa som fokuserar på både nutid och dåtid 
som kvinnlig politiker och om kvinnors plats i Åmål och Europa. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 3 december 2020 
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 
 

 

 

Sara Vogel-Rödin 
Kulturchef 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör  
  

 

 

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

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bifalla 

medborgarförslaget. 
2. 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. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att kvinnorna i vår historia bör lyftas för att 
vi ska få en bättre förståelse för det samhälle vi lever i och för att inspirera dagens 
kvinnor i Åmål, övriga invånare och besökare. Kungsberget har en central och 
viktig plats i Åmåls centrum. Denna minnesskylt skulle lyfta en viktig del av dess 
historia och en av kvinnorna som levt och verkat där.  

Medborgarförslaget kopplas med fördel samman med de övriga skyltar om 
stadens historia på Kungsberget, i Gamla staden och Plantaget. 

Skylten ska utformas enligt kommunens skyltstandard. 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomiska konsekvenser 
Medborgarförslaget innebär en kostnad på uppskattningsvis 3000 kr för skylt och 
montering. Kostnaden föreslås tas ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
utgifter 

Måluppfyllelse 
Medborgarförslaget uppfyller kommunens strategiska utvecklingsområde:  

Kultur – och rekreation – Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och 
rekreation i fokus. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 3 december 2020 
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 
 

 

 

Sara Vogel-Rödin 
Kulturchef 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör  
  

 

 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
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. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
De lokala ordningsföreskrifterna utgår från ordningslagen och Åmåls kommuns 
erfarenhet under senare år av att försöka begränsa olika företeelser i det offentliga 
rummet har visat att lagstiftaren (statsmakten) i mycket ringa utsträckning är 
begiven på att det kommunala självstyret agerar inskränkande på individens fri- 
och rättigheter.  

Detta är säkert en sund inställning som är till godo och gagn både för 
rättssamhället och för individen, i det långa loppet, men det gör också att 
kommunen har små möjligheter att utfärda omfattande förbud, exempelvis över 
större geografiska platser.  

Ur denna synvinkel är det svårt att se att ytterligare utvidgade förbudsområden 
skulle falla Länsstyrelsen i smaken och därmed kunna bli verklighet. Även om så 
vore fallet, så är kommunledningskontorets uppfattning att det inte behövs större 
förbudsområden förutom möjligen i två fall som utvecklas närmare längre fram i 
skrivelsen.  

Det är möjligt att den lokala polismyndigheten tycker att det är svårt att avgöra 
hur och var ordningsreglerna ska bevakas, men sådana synpunkter framfördes inte 
vid de flertal tillfällen då sagda lokala polismyndighet fick ordningsföreskrifterna 
på remiss, och därför går det inte att belägga detta påstående. 

Det är dessutom olämpligt att dra alla aktiviteter som i någon mån behöver 
begränsas, över en kam. Exempelvis kan det vara helt olämpligt att fyra av 

Kommunstyrelsen 
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pyrotekniska pjäser i anslutning till äldreboenden eller djurparker, då detta skulle 
kunna skapa både stress och risk för trauma hos individer som är särskilt fragila, 
fysiskt och/eller psykiskt. Men trots det finns det inget som säger att ett 
någorlunda ordnat intag av alkohol i anslutning till boendet eller djurparken, 
skulle orsaka någon som helst skada. Att därför förbjuda båda aktiviteterna, för att 
det skulle vara mer praktiskt att administrera, känns intuitivt fel i ett samhälle som 
utgår från individens fri- och rättigheter. 

Åmåls kommuns officiella inställning är att det finns två företeelser i dagens 
samhälle som bör begränsas för att säkerställa den allmänna ordningen och 
säkerheten. Dessa två företeelser är fyrverkerier (pyrotekniska produkter) samt 
mycket högljudda utsändningar av musik eller musikliknande kulturyttringar från 
motorfordon i de tätbefolkade delarna av kommunen.  

Båda dessa företeelser har kommunen försökt begränsa genom skärpningar i 
ordningsföreskrifterna och i båda fallen har Länsstyrelsen satt klackarna i marken. 
Den enda vägen framåt tycks i dessa fall vara ny lagstiftning, som vi kan hoppas 
ska komma framöver. 

Mot bakgrund av argumenten ovan så finner kommunledningskontoret att det 
enda alternativet är att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Ett särskilt tack bör dock riktas till förslagsställaren som genom detta förslag, och 
flertalet tidigare inlämnade förslag, visat prov på stort engagemang, omtanke och 
goda intentioner riktat mot såväl invånare som statliga och kommunala 
tjänstepersoner. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet förväntas inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet kommer att bidra till att uppfylla det strategiska målet ”I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden”, samt underliggande 
inriktningsmål. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid den 6 juli 2020 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 26 november 2020 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
 t.f. kommundirektör 
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Beslutet skickas till 

 

Förslagsställaren 
Säkerhetsstrategen 
Polismyndigheten i Åmål 





 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
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§ 122 Dnr 2020-000203  

Svar på medborgarförslag om utökning av antal hål på 
frisbeegolfbanan på Örnäs 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag från Jonas Forsberg inkom 2020-03-30. 

Förslagsställaren föreslår att frisbeegolfbanan vid Örnäs utökas med nio hål 

och att banan rensas från sly och dylikt. 

Det finns ett skötselavtal gällande nuvarande frisbeegolfbana med 

föreningen IFK Åmål. 

Utformningen av frisbeegolfbanan är därför en fråga för dess 

verksamhetsutövare och tillika nyttjanderättsinnehavare, vilket i dagsläget är 

IFK Åmål. I dialog med IFK Åmål framkommer att man inte har någon 

avsikt att i nuläget utöka frisbeegolfbanan. Förvaltningen vidarebefordrar 

dock medborgarförslaget till IFK Åmål, så de får ta del av önskemålen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-24 

Medborgarförslag, Jonas Forsberg, 2020-03-30 

Protokollsutdrag § 71, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-12-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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Svar på medborgarförslag om fler hål vid 

frisbeegolfbanan på Örnäs 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag från Jonas Forsberg inkom 2020-03-30. 

Förslagsställaren föreslår att frisbeegolfbanan vid Örnäs utökas med nio hål 

och att banan rensas från sly och dylikt. 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag från Jonas Forsberg inkom 2020-03-30. 

Förslagsställaren föreslår att frisbeegolfbanan vid Örnäs utökas med nio hål, 

och menar att detta kommer att göra banan mer attraktiv och öka 

användningsgraden. Förslagsställaren menar också att sly och dylikt behöver 

rensas vid de existerande hålen. 

Området Örnäs (Åmål 5:2) ägs av Åmåls kommun. Bokhandlaren P-A 

Petterson skänkte Örnäs till Åmåls stad ca 1899 som en gåva till Åmåls 

medborgare.  

IFK Åmål har slutit ett nyttjanderättsavtal med Åmåls kommun. Avtalet är 

tecknat med IFK Åmål som motpart, det finns dock samarbetsparter i 

projektet. ”Örnäsprojektet” har startats inom ramen för detta avtal, och driver 

en rad verksamheter, bland annat boule, basket, friluftsgym, 

beachfotboll/beachhandboll och frisbeegolf.  

Projektgruppens mål var, och är att utveckla området och ge möjlighet för 

Åmåls invånare att ta del av spontanidrott som skapas. Turister är en annan 

målgrupp man tänkte på när man sökte medel av framförallt 

Riksidrottsförbundet som man erhållit 270 000 kr av i två olika omgångar för 

att utveckla området. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Jonas Forsberg, 2020-03-30 

§ 82 Protokollsutdrag, kommunfullmäktige Åmål, 2020-04-28 
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Förvaltningens ståndpunkt 

Det finns ett skötselavtal gällande nuvarande frisbeegolfbana med 

föreningen IFK Åmål. 

Utformningen av frisbeegolfbanan är därför en fråga för dess 

verksamhetsutövare och tillika nyttjanderättsinnehavare, vilket i dagsläget är 

IFK Åmål. I dialog med IFK Åmål framkommer att man inte har någon 

avsikt att i nuläget utöka frisbeegolfbanan. Förvaltningen vidarebefordrar 

dock medborgarförslaget till IFK Åmål, så de får ta del av önskemålen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Fredrik Eriksson 

Handläggare 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Åmål 

IFK Åmål 



Medborgarförslag

Frisbeegolfbanan på Örnäs utökas med 9 st hål. Detta kommer göra banan mer attraktiv och
öka användandet av den. Det kommer även generera mer liv & rörelse i Örnäsområdet. Det
behöver även röjas sly & dylikt vid vissa av de nuvarande hålen.

Namn: Jonas Forsberg

Adress: Läroverksgatan 17 E, 662 37 Åmål

Bilaga:

Sida 1 av 1  

ADRESS

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

TELEFON / FAX

0532 17000 / 0532 12879
E-POST OCH WEBB

kommun@amal.se
www.amal.se

mailto:kommun@amal.se
http://www.amal.se
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/159 

KF § 82 Inlämnat medborgarförslag om 
utökning av antal hål på frisbeegolfbanan på 
Örnäs - Jonas Forsberg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till teknik- och 
fritidsnämnden för utredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Jonas Forsberg där han föreslår att antalen 
hål på frisbeegolfbanan på Örnäs utökas. Han önskar även att golfbanan röjs från 
sly och annan växtlighet. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag inkom den 30 mars 2020 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och fritidsnämnden för 
utredning och beslut samt att det ska återrapporteras till kommunfullmäktige, 
vilket kommunfullmäktige godkänner. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Teknik- och fritidsnämnden 
__________ 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

  
  

    bjorn.skog@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Handlingsplan för centrumutveckling 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Ge i uppdrag till teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål samt 
kommunstyrelsens förvaltning att gemensamt och skyndsamt sätta 
samman en arbetsgrupp som tar fram en handlingsplan för 
centrumutveckling avseende Åmål. Gruppen ska ledas av 
samhällsbyggnadsenheten, som ska vara sammankallande. 

 Handlingsplanens huvudspår ska vara infrastruktur/trafik, användning av 
platser/fastigheter samt estetisk utveckling och förbättring.  

 Handlingsplanen ska förhålla sig till tidigare arbeten som exempelvis 
Stadsmiljöprogram för Åmåls centrum och pågående planearbeten samt 
de utredningar som pågår rörande järnvägstunnel/djuphamn och utifrån 
denna helhet ta fram förslag på åtgärder på kort (1-5 år) och medellång 
sikt (5-10 år). 

 Arbetsgruppen ska återrapportera till kommunstyrelsen senast 1 augusti 
2021 med ett förslag på åtgärder och åtföljande kostnadsberäkningar, 
samt förslag på finansiering. 

 Särskild hänsyn ska i arbetet tas till den planerade utredningen av 
cykelbana genom Åmåls centrum samt de många förslag och motioner 
rörande trafikbegränsningar och begränsad hastighet för motorfordon i 
stadskärnan. 

Sammanfattning av ärendet 
En av Åmåls kommuns främsta resurser är den gemytliga stadskärnan. 
Framskjutna positioner i tävlingar för ”årets stadskärna” bekräftar, jämte stort 
intresse och stor uppskattning från talrika återkommande besökare och turister, att 
Åmåls centrum är en uppskattad och gemytlig plats där historiska vingslag, gröna 
oaser och vattennära läge ger förutsättningar för såväl livskvalitet som tillväxt och 
näringsverksamhet.  

För närvarande pågår ett omfattande arbete med översiktsplan, detaljplaner 
etcetera, för Åmåls kommun. Dessutom inkommer regelbundet åtskilliga 
medborgarförslag och politiska motioner kring hur stadskärnan bäst förvaltas och 
utvecklas. Många av dessa rör trafiksituationen.  

En planerad utredning inom teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål ska 
inom något år presentera förslag för hur en cykelbana genom centrum skulle 
kunna anläggas och denna utredning har kommunfullmäktige begärt att nämnden 

Kommunstyrelsen 
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ska prioritera i sitt arbete. Eftersom planearbetet och det stora allmänna intresset 
för stadskärnan sammanfaller med denna planerade utredning så är det lämpligt 
att det tas ett större helhetsgrepp om Åmåls stadskärna.  

Ett sådant större grepp bör utgå från det Stadsmiljöprogram för Åmåls centrum 
som togs fram av SBK Värmland och sedermera antogs av kommunfullmäktige 
den 25 april 2018. I samband med programmets framtagande skedde en bred 
dialog och förankringsprocess och bedömningen är att många inriktningsförslag 
fortfarande är aktuella. En synkronisering mellan detta program, andra pågående 
planeringar och prioriteringar inom teknik- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde, samt ett visst mått av nytänkande, skulle kunna mynna ut i 
en konkret och prioriterad handlingsplan, som kommunstyrelsen därefter önskar 
ta ställning till, under hösten 2021.  

Utan ett samlat grepp där olika intressenter och politik tecknar en gemensam 
vision och prioriteringsordning, riskerar utvecklingen av en av Åmåls kommuns 
främsta resurser tappa kraft och riktning. Flera frågor kring strategiska fastigheter, 
bebyggda såväl som obebyggda, kan förväntas avgöras inom de närmaste åren. 
Utan en väl genomtänkt målbild och vision för hela centrum, kommer lösningarna 
kunna vara av karaktären ”ad-hoc” och suboptimerade.  

Arbetsgruppen som ska ta fram handlingsplanen bör bestå av berörda enheter och 
tjänsterpersoner inom teknik- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsenheten 
samt näringslivs- och kommunikationsenheten. Andra deltagande parter är både 
tänkbart och önskvärt och när det gäller sammansättning, arbetsformer och 
förankringsprocesser, som exempelvis nödvändig invånardialog, får 
arbetsgruppen stor frihet, men uppmanas att hålla avstämningar med 
kommunstyrelsens arbetsutskott under resans gång, detta gäller inte minst 
nyttjande av eventuella resurser utöver budgetram, som beskrivs ytterligare under 
rubriken ”Ekonomiska konsekvenser”.  

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Åmåls kommun står inför flera stora utmaningar. Vikande befolkningsunderlag, 
hög arbetslöshet och en önskan om fler etableringar av företag och myndigheter 
står på den politiska dagordningen. En sviktande ekonomi, främst genom den 
avtagande skattekraften, gör situationen än mer prekär.  

I detta läge är det kommunledningskontorets uppfattning att det är centralt att inse 
vilka som är kommunens resurser och konkurrensfördelar och att göra sitt bästa 
för att maximera dessa. Bland dessa resurser märks det geografiska läget och den 
– på makronivå – goda infrastrukturen genom närhet till Vänerns sjöfart samt 
Europavägens och järnvägens transporter.  

Men för att uppfattas som attraktiv och det självklara valet för den som vill lämna 
storstadens stress och överhettade bostadsmarknad, eller andra mer avsomnade 
och glesbefolkade delar av landet, måste Åmål också slå vakt om ett starkt 
erbjudande som lockande livsmiljö. Trafiksituationen i centrum, liksom 
stadsrummet med dess möjligheter till såväl handel som mänskliga möten och 
rekreation måste tas till varas och utvecklas.  
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Ett flertal utredningar har gjorts under senare år rörande exempelvis stadsmiljö, 
djuphamn, järnvägstunnel, parkeringar och trafik. Det är därför sannolikt inte 
ytterligare utredningar som behöver göras. Istället bör de pågående utredningarna 
kring exempelvis djuphamn och järnvägstunnel noga beaktas och utifrån dessa 
arbeten samt tidigare gjorda, plocka fram de bästa och mest relevanta förslagen på 
hur Åmåls centrum kan utvecklas lyftas fram och forma en konkret 
handlingsplan. Den större bilden, där olika perspektiv och lösningar fogas 
samman till en optimal helhet kan på så vis tecknas. Det är naivt att tro att Åmåls 
kommun ska kunna konkurera om människor och företagande, om inte 
kommunen själv kan investera i och göra det mesta möjliga utifrån kommunens 
förutsättningar och ekonomiska handlingsutrymme.  

De berörda parterna bör ges detta uppdrag och även – om så krävs – ett mått av 
extra resurser om så krävs för att nå fram med uppdraget. Tidpunkten att göra 
denna prioriterade handlingsplan är rätt och kan svårligen skjutas fram, med tanke 
på pågående arbete med fördjupad översiktsplan, detaljplaner etcetera. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet förväntas inte medföra några substantiella ekonomiska merkostnader, 
men med tanke på uppdragets omfattning samt brådskande natur finns en liten 
risk att externt stöd för kvalitetssäkring och/eller kostnadsberäkningar krävas, 
exempelvis stöd av arkitekt. Uppskattad maxkostnad för detta bedöms understiga 
250 000 kr. Denna kostnad ska på förhand förankras med kommunstyrelsens 
arbetsutskott och belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bidrar till att uppnå de båda strategiska målen ”I Åmål ska alla kunna 
leva under trygga och goda förhållanden” samt ”Åmål ska vara det självklara 
turistmålet med kultur och rekreation i fokus”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 18 december 2020 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Björn Wennerström 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 
Samhällsbyggnadsenheten 
Näringslivs- och kommunikationsenheten 
Tillförordnad kommundirektör 
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