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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 1–13 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  

 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  

 Olof Eriksson                                                                 Ove Kaye 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-01-26 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-02 Datum då anslaget tas ned 2021-02-23 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Aulan Karlbergsgymnasiet kl. 13:00–14:08 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef, § 3 

Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, § 3 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 3 
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Ledamöter Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Jerry Saxin (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Christer Törnell (KD) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Linda Stenberg (SD) 

Lars Wising (SD) 

Göran Karlsson (S), 1:e vice ordförande 

Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 1 Val av justerare 4 

KF § 2 Godkännande av ärendelista 5 

KF § 3 Information: Covid-19 6 

KF § 4 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

gällande jäv 7 

KF § 5 Svar på medborgarförslag om minnestavla vid Örnäsgården över framstående 

politiska kvinnor i Åmål - Sten Lindström 8 

KF § 6 Svar på medborgarförslag om minnestavla på Kungsberget över Betty Jansson - 

Sten Lindström 9 

KF § 7 Svar på medborgarförslag om enhetlig geografisk begränsning av förbudsområde 

i de lokala ordningsföreskrifterna - Sven-Åke Runelid 10 

KF § 8 Återrapport: Medborgarförslag om utökning av antal hål på frisbeegolfbanan på 

Örnäs - Jonas Forsberg 11 

KF § 9 Uppdrag om handlingsplan för centrumutveckling 12 

KF § 10 Avsägelse av politiska uppdrag - Johan Bengtsson (M) 14 

KF § 11 Fyllnadsval av ledamot tillika andre vice ordförande i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden samt ledamot tillika andre vice ordförande i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott efter Johan Bengtsson (M) 15 

KF § 12 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden (M) 16 

KF § 13 Meddelanden 17 
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KF § 1 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Olof Eriksson (S) och Ove Kaye (SD). Justeringen kommer att 

vara i stadshuset den 2 februari 2021 kl 13:00. 

__________  
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KF § 2 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KF § 3 Information: Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrateg Daniel Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-

Karin Lindblom och samhällsbyggnadschef Björn Wennerström informerar om 

läget för covid-19 i kommunen, regionen och nationellt.  

__________  
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Dnr KS 2020/348 

KF § 4 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) gällande jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Kjell Kaså (C) och kommunfullmäktige 

beslutade att den fick ställas vid sammanträdet den 29 september 2020. 

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

och gäller huruvida han var jävig vid beslut som fattades gällande den så kallade 

påskpresenten och stöd till lokala restauranger som två näringslivsbefrämjande 

åtgärder till följd av covid-19. Interpellationssvar har lämnats av Michael 

Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Kjell Kaså (C) den 22 september 2020 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 12 januari 2021 

__________  
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Dnr KS 2019/271 

KF § 5 Svar på medborgarförslag om 
minnestavla vid Örnäsgården över framstående 
politiska kvinnor i Åmål - Sten Lindström   

Kommunfullmäktiges beslut 

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. Kommunstyrelsen föreslår att ärendet ska anses 

besvarat. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 januari 2021 § 12 

- 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 

KF § 6 Svar på medborgarförslag om 
minnestavla på Kungsberget över Betty 
Jansson - Sten Lindström  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. Kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen den 13 januari 2021 § 13 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 3 december 2020 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kulturchefen 

__________  
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Dnr KS 2020/283 

KF § 7 Svar på medborgarförslag om enhetlig 
geografisk begränsning av förbudsområde i de 
lokala ordningsföreskrifterna - Sven-Åke 
Runelid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå 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. Kommunstyrelsen föreslår att 

medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 januari 2021 § 14 

- 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 2020/159 

KF § 8 Återrapport: Medborgarförslag om 
utökning av antal hål på frisbeegolfbanan på 
Örnäs - Jonas Forsberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett beslut fattat gällande ett medborgarförslag återrapporteras. 

Kommunfullmäktige hade delegerat till teknik- och fritidsnämnden att besluta i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 16 december 2020 § 122 

- Tjänsteyttrande den 24 september 2020 

- Medborgarförslag den 30 mars 2020 

- Beslut kommunfullmäktige den 28 april 2020 § 82 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2020/440 

KF § 9 Uppdrag om handlingsplan för 
centrumutveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 

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.  
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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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 26 januari 2021 § 26 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 18 december 2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

Samhällsbyggnadsenheten 

Näringslivs- och kommunikationsenheten 

Tillförordnad kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2021/18 

KF § 10 Avsägelse av politiska uppdrag - Johan 
Bengtsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Bengtsson (M) har lämnat in en avsägelse gällande sina samtliga politiska 

uppdrag för Åmåls kommun. Dessa uppdrag är som ledamot i 

kommunfullmäktige, ledamot tillika andre vice ordförande i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden samt ledamot tillika andre vice ordförande välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 

Johan Bengtsson 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Länsstyrelsen 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/18 

KF § 11 Fyllnadsval av ledamot tillika andre 
vice ordförande i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden samt ledamot tillika 
andre vice ordförande i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott efter 
Johan Bengtsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Camilla Ackerblad (M) till ledamot tillika 

andre vice ordförande i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden samt ledamot 

tillika andre vice ordförande välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

efter Johan Bengtsson (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för att utse ny ledamot tillika andre vice ordförande 

i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden samt ledamot tillika andre vice 

ordförande välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott efter Johan 

Bengtsson (M). Moderaterna föreslår Camilla Ackerblad (M). 

Beslutet skickas till 

Camilla Ackerblad 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/18 

KF § 12 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jan Sedenka (M) till ersättare i välfärds- 

och arbetsmarknadsnämnden efter Camilla Ackerblad (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för att utse ny ersättare i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden efter Camilla Ackerblad (M) som valts in som ledamot i 

samma nämnd. Moderaterna föreslår Jan Sedenka (M). 

Beslutet skickas till 

Jan Sedenka 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Troman 

__________  
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KF § 13 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschef Björn Skog meddelar att det medborgarförslag som 

bifallits av kommunfullmäktige efter förslag från Sten Lindström gällande skyltar 

i Gamla staden-området nu har verkställts. De nya informationsskyltarna finns nu 

uppsatta. 

__________ 


