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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 43–53 

och 55–

70 
 Björn Skog 
  
  
Ordförande  

 Michael Karlsson 
  
  
Justerare  

 Ewa Arvidsson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2021-03-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-03-22 Datum då anslaget tas ned 2021-04-12 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Björn Skog 

 

Plats och tid I ordförandes hem, via Teams kl. 09:00–12:09 
  
Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Barbro Axelsson (S), ersätter Lotta Robertsson-Harén (MP) 

  
Ersättare Sofia Karlsson (S), deltar §§ 43-46 

Hassan Dalo (S) 

Niklas Karlsson (S) 

Christer Törnell (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Kjell Kaså (C) 
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Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef- och utredningschef 

Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Per Ljungberg, personalchef 

Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, § 45 

Niklas Wahlström, klimat- och miljöstrateg, §§ 46-48 

Elisabeth Eskfelt, kostchef, §§ 48-49 

Tony Lundin, måltidsutvecklare, §§ 48-49 

Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef, §§ 50-53 

Sara Vogel-Rödin, kulturchef, § 54 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KS § 43  Val av justerare 5 

KS § 44 Godkännande av ärendelista 6 

KS § 45 Information om vaccination av covid-19 7 

KS § 46 Etablering av tankställe för biogas och satsning på gasdrivna fordon i 

kommunens fordonsflotta 8 

KS § 47 Information: Bekämpningsplan jätteloka och jättebalsamin 10 

KS § 48 Information: Åmåls kommuns klimatlöften 11 

KS § 49 Revidering av livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna samt 

Säffle kommun 12 

KS § 50 Information: Verksamhetsberättelse 2020 - Bygg- och miljönämnden 14 

KS § 51 Exploateringsavtal Måkeberg 15 

KS § 52 Fastigheten Hornlyckan 1 16 

KS § 53 Revidering av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 17 

KS § 55 Program för uppföljning av privata utförare 19 

KS § 56 Tilläggsbudget investeringar 2021 (ej genomförda 2020) för kommunstyrelsen 

samt Åmåls kommun 20 

KS § 57 Årsrapport 2020 - Kommunstyrelsen 21 

KS § 58 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen 22 

KS § 59 Internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen 23 

KS § 60 Deltagande i LEADER Framtidsbygder - ny programperiod 2021-2027 24 

KS § 61 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av personalförsörjning och 

chefstillsättning 25 

KS § 62 Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 27 

KS § 63 Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen, SOU 

2021:7 28 

KS § 64 Svar på remiss - En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46 29 

KS § 65 Återrapport av uppdrag om kommunal författningssamling 31 

KS § 66 Val av politisk arbetsgrupp för hantering av svar på remiss Tillgängliga 

stränder  - ett mer differentierat strandskydd 32 

KS § 67 Rapportering av delegeringsbeslut 33 

KS § 68 Rapportering av kommunala protokoll 34 
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KS § 69 Uppdrag om revidering av riktlinjer för upphandling och inköp 35 

KS § 70 Vattenmyndighetens samråd kring Förvaltningsplan, Åtgärdsplan och 

Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027 36 
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KS § 43  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Ewa Arvidsson (S) väljs som justeringsperson. 

__________  
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KS § 44 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 12, "Driftsbidrag till Saga biografförening", ska behandlas med 

omedelbar justering och två ärenden läggs till ärendelistan, "Uppdrag om 

revidering av riktlinjer för upphandling och inköp" samt "Vattenmyndighetens 

samråd kring Förvaltningsplan, Åtgärdsplan och Miljökvalitetsnormer för 

vattenarbetet 2021-2027". Med dessa ändringar godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KS § 45 Information om vaccination av covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrateg Daniel Andersson informerar kommunstyrelsen om den senaste 

utvecklingen gällande distribution av vaccin mot covid-19. 

__________  
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Dnr KS 2021/39 

KS § 46 Etablering av tankställe för biogas och 
satsning på gasdrivna fordon i kommunens 
fordonsflotta 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun avser att satsa på biogas som 

kompletterande drivmedel till el i kommande fordonsupphandling. 

Kommunstyrelsen ger välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i 

kommande upphandling av kommunens fordonsflotta komplettera eldrivna fordon 

med biogasdrivna fordon. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att verka för en 

etablering av tankställen för biogas samt att verka för fler laddpunkter för elbilar i 

Åmåls kommun. Om möjligt ska det tankställe som etableras ligga i anslutning till 

riksväg 45. 

Sammanfattning av ärendet 

För att öka möjligheten att nå det uppsatta målet om fossilfri fordonsflotta till år 

2030 krävs på grund av krav på räckvidd, brist på laddinfrastruktur och krav på 

fordonsprestanda en satsning på fossilfria drivmedel förutom el. Förutom el- och 

elhybridfordon är det idag endast gasfordon (fordonsgas och vätgas) som 

uppfyller miljöbilsdefinitionen. Av dessa alternativ är biogas det mest lämpliga i 

dagsläget, vad beträffar prisbild och tillgänglighet av tankstationer. Biogas är 

dessutom ett cirkulärt bränsle som är möjligt att handla och producera lokalt. 

Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har 2020 

undertecknat en gemensam avsiktsförklaring att fortsätta främja biogas i 

Fyrbodal, med enighet om att regiontrafiken ska köra på biogas och att produktion 

och användning av biogas spelar en viktig roll som en del i omställningen till 

oberoende av fossila drivmedel för att klara klimatmålen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2021 § 15 

- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg  Niklas Wahlström den 11 februari 

2021 

- Protokollsutdrag från välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 januari 

2021 § 8 

Yrkande 

Peter Olsson (V) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Ove Kaye (SD) gör följande tilläggsyrkande: "För att öka möjligheten att nå det 

uppsatta målet om fossilfri fordonsflotta till år 2030 krävs på grund av krav på 

räckvidd, brist på laddinfrastruktur och krav på fordonsprestanda en satsning på 

fossilfria drivmedel förutom el. SÅ inleds sammanfattningen av ärendet, och för 
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att i alla fall komma till rätta med laddinfrastrukturen för elbilar och därmed leva 

upp till Åmåls kommuns mål att vara 'Sveriges mest gästvänliga stad' yrkar vi på 

att: I samband med satsningarna på gasdrivna fordon får kommunstyrelsens 

förvaltning även uppdraget att verka för fler laddpunkter i Åmåls kommun." 

Anders Bäckström (C) tilläggsyrkar på att det tankställe för biogas som 

förhoppningsvis kan etableras, bör placeras intill riksväg 45, om så är möjligt. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt två tilläggsyrkanden från Ove Kaye (SD) och Anders 

Bäckström (C). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt 

förslaget och de två tilläggsyrkandena och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 

Per Lundin 

Helena Wretman 

Niklas Wahlström 

Terje Olsen 

Stig-Arne Olsson 

Eva Larsson 

__________  
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Dnr KS 2020/271 

KS § 47 Information: Bekämpningsplan 
jätteloka och jättebalsamin 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Klimat- och miljöstrateg Niklas Wahlström informerar kommunstyrelsen om 

innehållet i den nya bekämpningsplanen avseende jätteloka och jättebalsamin. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till bekämpningsplan för jätteloka och jättebalsamin 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-17  11 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/17 

KS § 48 Information: Åmåls kommuns 
klimatlöften 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Klimat- och miljöstrateg Niklas Wahlström, måltidsutvecklare Tony Lundin samt 

kostchef Elisabeth Eskfelt ger kommunstyrelsen fördjupad information om 

kommunens klimatlöfte. Informationen är främst inriktad på klimatlöfte nr 13 

som handlar om koldioxidutsläpp per portion inom skolmaten. 

__________  
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Dnr KS 2021/64 

KS § 49 Revidering av livsmedels- och 
måltidspolicy för Dalslandskommunerna samt 
Säffle kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta livsmedels- och 

måltidspolicy för Åmåls kommun. Policyn är gemensam för 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska gälla from 2022 och ersätter tidigare 

livsmedels- och måltidspolicy antagen 2017-04-27. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedels- och måltidspolicyn är ett stöd för att kvalitetssäkra upphandlingar, 

inköp och måltidsplanering för kommunens samtliga verksamheter som hanterar 

mat och livsmedel. 

För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att vi tar hänsyn till hur våra 

inköp och vår måltidsproduktion påverkar klimatet, miljön, djurskydd och 

biologisk mångfald. 

Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen för år 2022 har kostchefer i 

upphandlingsnätverket Dalslandskommunerna och Säffle kommun tagit fram 

underlag till en reviderad Livsmedels- och måltidspolicy utifrån uppdaterade 

riktlinjer och rekommendationer. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska gälla from 2022 och ersätter tidigare antagen 

Livsmedels- och måltidspolicy KF §73 2017-04-27. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 25 

- Tjänsteskrivelse av Elisabeth Eskfelt den 19 februari 2021 

- Livsmedels- och måltidspolicy 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ove Kaye (SD) gör följande ändringsyrkande: "I förslaget på Livsmedels och 

måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle finns under stycket 

specialkost en skrivning om att: Vi erbjuder specialkost och konsistensanpassad 

mat om medicinska, etiska eller religiösa skäl föreligger. Medicinskt anpassad 

kost självklart, men Sverigedemokraterna anser inte att det finns anledning att 
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erbjuda etisk eller religiös anpassad kost. Därför yrkar vi på att skrivningen om 

etisk och religiös anpassad kost stryks ur policyn." 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet 

samt ett ändringsyrkande från Ove Kaye (SD). Ordföranden frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottet och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta att ta med Ove 

Kayes (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen önskar avslå 

ändringsyrkandet. 

Omröstning begärs, genomförs och visar att kommunstyrelsen avslår Ove Kayes 

(SD) ändringsyrkande med röstsiffrorna 6-5. 

Omröstning 

Ordföranden föreslår att omröstningen sker genom att de ledamöter som önskar 

stödja arbetsutskottets förslag utan ändringsyrkandet från Ove Kaye röstar Ja och 

att de ledamöter som önskar stödja arbetsutskottets förslag med ändringsyrkandet 

röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner detta röstningsförfarande. 

Michael Karlsson (S): Ja 

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Olof Eriksson (S): Ja 

Jerry Saxin (S): Ja 

Peter Olsson (V): Ja 

Barbro Axelsson (S): Ja 

Michael Karlsson (M): Nej 

Ulla Berne (M): Nej 

Lars-Olof Ottosson (C): Nej 

Anders Bäckström (C): Nej 

Ove Kaye (SD): Nej 

Resultat: 

6 Ja-röster 

5 Nej-röster 

Beslutet skickas till 

Kostchefen 

Säffle kommun 

Bengtsfors kommun 

Melleruds kommun 

Färgelanda kommun 

Dals-Eds kommun 

__________  
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Dnr KS 2021/80 

KS § 50 Information: Verksamhetsberättelse 
2020 - Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström ger en muntlig presentation av bygg- 

och miljönämndens verksamhetsberättelse. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 16 februari 2021 § 8 

- Verksamhetsberättelse 2020 bygg- och miljönämnden 

- Helårsuppföljning av tillsyn 2020 

__________  
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Dnr KS 2012/318 

KS § 51 Exploateringsavtal Måkeberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga exploateringstiden enligt exploatörens 

önskemål.  

Sammanfattning av ärendet 

Måkeberg AB/Tidig Eiendom AS exploateringstid för Måkebergprojektet löper ut 

i december 2022. För att hinna genomföra exploatering av området önskar 

exploatören förlängd exploateringstid med fem år.  

Måkeberg AB/Tidig Eiendom AS har ägt Måkebergsprojektet  sedan 2012 då 

exploatören erhöll ett exploateringsavtal med Åmåls kommun gällande 

Måkebergsområdet. Avtalet var på 10 år och löper ut i december 2022.  

I avtalet villkorades att om någon eller alla av de fyra etapperna som projektet 

indelats i ej är färdigställda vid avtalets utgång ska exploatören utge vite med 

femhundratusen (500 000 ) kr för varje etapp som ej är färdigställd, till Åmåls 

kommun. 

Exploatören äger rätt att, i stället för att utge vite, gottgöra kommunen genom att 

vederlagsfritt överlåta den del/de delar av planområdet där exploateringen inte 

slutförts. 

Exploatören önskar nu en förlängning av exploateringstiden för samtliga etapper 

då exploatören anser att Åmåls kommun genom att i första hand försvårat 

exploateringen bland annat på grund av brister i kontaktvägar och i andra hand på 

grund av att utlovat köpekontrakt med tredje part uteblivit på grund av 

handläggandet inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 36 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 23 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Tf kommundirektör 

Samhällsbyggnadschef 

Måkeberg AB/Tidig Eiendom AS 

__________  
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Dnr KS 2021/71 

KS § 52 Fastigheten Hornlyckan 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att ta ett samlat grepp på 

frågan och ta upp det igen för behandling på kommunstyrelsens sammanträde i 

maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Hornlyckan 1 har inhyst ett vandrarhem i många år innan den blev ett 

hem för vård eller boende (HVB-hem) 2016. Åmåls kommun avslutade HVB-

verksamheten 2017 och fastigheten har sedan varit oanvänd. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019 § 54 att fastigheten skulle säljas på 

öppna marknaden. Då det bokförda värdet på 2 955 000 kr överstiger ett möjligt 

försäljningsvärde, då relativt stora underhållsåtgärder föreligger, är det mer 

realistiskt att hyra ut fastigheten. 

Genom de regelbundna kontakterna mellan kommunen och arrendatorn för Örnäs 

camping har det framkommit ett intresse från arrendatorn att hyra fastigheten 

Hornlyckan 1 inom det avtal som redan finns för Örnäs camping, och återigen 

använda fastigheten som vandrarhem. Detta bidrar då till att 

campingverksamheten får en större möjlighet att driva verksamhet året runt 

samtidigt som kommunen behåller rådigheten över fastigheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 37 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 25 februari 2021 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på att ärendet återremitteras för att ta ett samlat 

grepp på frågan och ta upp det igen av kommunstyrelsen i maj. 

Michael Karlsson (M) yrkar bifall till Lars-Olof Ottossons (C) återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förslaget från 

arbetsutskottet, dels Lars-Olof Ottossons (C) förslag att återremittera ärendet. 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________  
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Dnr KS 2020/397 

KS § 53 Revidering av riktlinjer för färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för 

färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att fortsatt arbeta i dialog med 

Värmlandstrafik för att om möjligt göra så att det går att använda färdtjänst för att 

resa mellan Åmål och Karlstad på samma sätt som det enligt riktlinjerna är 

möjligt att resa från Åmål till Säffle samt Årjäng. 

Sammanfattning av ärendet 

Då kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen beslutat om tre zoner i 

den allmänna kollektivtrafiken med start 4 november 2020, krävs nytt beslut om 

beräkning av egenavgift för anropsstyrd trafik, det vill säga färdtjänst. 

Konsekvensen med ny zonindelning är att nuvarande prisstödsmodell försvinner 

då nuvarande taxesystem inte kommer att ha någon koppling mot 

kollektivtrafiken.  

I det beslut som fattats av kollektivtrafiknämnden, i april 2020, kommer tre zoner 

att gälla inom Västra Götaland. Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och 

Öckerö. Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 

Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn. Zon C innefattar resterande 37 kommuner 

inom Västra Götaland vilket inkluderar Sotenäs kommun. Sammanfattningsvis 

innebär det att nuvarande drygt 70 zoner slås ihop till tre. Ny prissättning per zon 

kommer då att gälla. 

Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, samt kommun- och regionrepresetanter från 

Västtrafik, har tillsammans diskuterat alternativa beräkningsmodeller och 

genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en gemensam 

beräkningsmodell för ny egenavgift samt tillämpningsområde, i enlighet med 

avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik, som anger att parterna ska 

sträva mot harmoniserade regelverk. Ett beräkningssätt med avståndsbaserad 

avgift med startavgift och därefter kronpåslag per kilometer är det alternativ till 

förslag som gemensamt presenteras i respektive kommun inom Fyrbodal.  

Ändringar i riktlinjerna gäller bland annat även handläggningstid/ansökan vid 

riksfärdtjänst samt hjälpmedel. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 9 

- Tjänsteskrivelse av färdtjänsthandläggare den 11 mars 2021 

- Förslag till ny riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst med förändringar 

markerade med rött typsnitt 

- Antagen riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 1 januari 2019 

Yrkande 

Ulla Berne (M) yrkar på att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att 

fortsatt arbeta i dialog med Värmlandstrafik för att om möjligt göra så att det går 

att använda färdtjänst för att resa mellan Åmål och Karlstad på samma sätt som 

det enligt riktlinjerna är möjligt att resa från Åmål till Säffle samt Årjäng. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande från 

Ulla Berne (M). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta i 

enlighet med förslaget och tilläggsyrkandet och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 

Färdtjänsthandläggare 

__________  
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Dnr KS 2020/239 

KS § 55 Program för uppföljning av privata 
utförare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Program för uppföljning 

av privata utförare. 

Sammanfattning av ärendet 

I en revisionsrapport från år 2020 konstateras att Åmåls kommun saknar ett 

program för mål och uppföljning av privata utförare och kommunrevisionen 

rekommenderade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till program. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen den 16 juni 2020 att uppdra 

till kommunledningskontoret att ta fram ett ta fram ett program med mål och 

riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2021 § 17 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 11 februari 2021 

- Program för uppföljning av privata utförare 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomichef 

Tf kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2021/68 

KS § 56 Tilläggsbudget investeringar 2021 (ej 
genomförda 2020) för kommunstyrelsen samt 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudget 

avseende investering från 2020 års budget överförd till 2021 för Åmåls kommun 

enligt följande: 

1. Till kommunstyrelsen   4 895 000 kronor 

2. Till barn- och utbildningsnämnden   395 000 kronor  

3. Skattefinansierad tilläggsbudget till  teknik- och fritidsnämnden i Säffle 

och Åmål    846 000 kronor  

4. Avgiftsfinansierad tilläggsbudget till  teknik- och fritidsnämnden i Säffle 

och Åmål    987 000 kronor  

5. Till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 276 000 kronor  

6. Till överförmyndarnämnden   215 000 kronor  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner för egen del om tilläggsbudget avseende 

investering från 2020 års budget överförd till 2021: 

1. Kommunstyrelseförvaltningen  4 895 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 

De förvaltningar/nämnder som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget 

har inkommit med motivering till varför man önskar flytta med sig ej nyttjade 

investeringsmedel från 2020 till 2021. 

I enlighet med kommunens regler för tilläggsinvesteringar ska en årlig översyn 

göras av samtliga budgeterade men ej genomförda investeringar. De nämnder 

som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget har inkommit med 

motivering till varför man önskar flytta med sig ej nyttjade investeringsmedel 

från 2020 till 2021. Sammanställning över investeringsbehov och 

motiveringar presenteras i bilaga. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 26 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 25 februari 2021 

- Bilaga investeringsäskande (ej genomförda 2020) den 23 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelseförvaltningen och berörda nämnder 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-17  21 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/48 

KS § 57 Årsrapport 2020 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk årsrapport för 2020 och beslutar att 

lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisade nettokostnader för 2020 uppgår till 126 429 tkr att jämföras med 

årsbudget på 120 335 tkr. Avvikelse mot budget blev – 6 124 tkr. 

Investeringar uppgår till 7 965 tkr att jämföras med investeringsbudget som 

uppgår till 13 781 tkr. Investeringsredovisningen visar därmed en avvikelse på 5 

816 tkr. Ett flertal projekt som börjats under året kommer att slutföras under 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 27 

- Tjänsteskrivelse av controller den 25 februari 2021 

- Ekonomisk årsrapport 2020, den 23 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2021/42 

KS § 58 Verksamhetsberättelse 2020 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för 2020 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse upprättas i samband med årsredovisning och beskriver 

styrelsens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultat enligt den fastställda 

verksamhetsplanen för 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 28 

- Tjänsteskrivelse den 23 februari 2021 

- Verksamhetsberättelse 2020 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-17  23 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/44 

KS § 59 Internkontrollplan 2021 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följande processer ingår i kommunstyrelsens 

internkontrollplan för år 2021: 

 Dataskyddsförordningen GDPR  

 Avslut anställning 

 Hantering av personuppgifter vid specialkost 

 Avtalstrohet till livsmedelsavtalet 

 Uppföljning av sotnings- och brandskyddskontroll 

 Attestreglemente med tillämpningsanvisningar 

 Arvodesreglemente - Intyg förlorad arbetsförtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

(internkontrollplan). Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande 

följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera 

det interna kontrollsystemet. 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv 

förvaltning/verksamhet och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om 

att ha ordning och reda. 

I arbetet med 2021 års internkontrollplan har förvaltningen tagit fram sju tänkbara 

processer som kan ingå i internkontrollplanen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2021 § 16 

- Tjänsteskrivelse av tillförordnad kommundirektör den 9 februari 2021 

- Internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2020/385 

KS § 60 Deltagande i LEADER Framtidsbygder - 
ny programperiod 2021-2027 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå i leaderområdet FRAMTIDSBYGDER 

Dalsland Årjäng Munkedal under perioden 2021-2027. 

Sammanfattning av ärendet 

FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal leder arbetet med 

leaderprogram för kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, 

Munkedal, Vänersborg, Åmål och Årjäng. Det föreligger en ny programperiod 

2021-2027 och kommunstyrelsen har fått förfrågan om intresse och deltagande i 

kommande programperiod 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 34 

- Tjänsteskrivelse av näringslivs- och kommunikationschef den 1 mars 2021 

- Skrivelse från Leader Framtidsbygder den 8 oktober 2020 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) och Peter Olsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Näringslivs- och kommunikationschef 

FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal  

Bengtsfors kommun  

Dals-Eds kommun  

Melleruds kommun  

Munkedals kommun  

Vänersborgs kommun  

Färgelanda kommun  

Årjängs kommun 

__________  
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Dnr KS 2020/480 

KS § 61 Yttrande över revisionsrapport - 
Granskning av personalförsörjning och 
chefstillsättning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att yttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG fick av Åmåls kommuns revisorer i uppdrag att översiktligt granska 

personalförsörjning och chefstillsättning. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 

år 2020. 

KPMG fastslog i rapporten att de anser att det finns brister i kommunstyrelsens 

strategiska arbete med kompetensförsörjning. Det konstateras att det saknas en 

kompetensförsörjningsplan trots att reglementet kräver det. 

KPMG konstaterar att bestämmelser om beslut och villkor vid anställning av 

chefer inom kommunen och de gemensamma nämnderna är ändamålsenliga. 

Revisorerna har summerat sina iakttagelser och bedömningar och lämnat 

granskningsrapporten i sin helhet samt rekommendationer i brev till 

kommunstyrelsen den 2 december 2020. 

Kommentarer från kommunstyrelsen angående revisorernas iakttagelser och 

rekommendationer beslutades i samråd med kommunrevisionen ska ske vid 

sammanträdet den 17 mars 2021.  

Kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och kommer att 

genomföras enligt revisionens iakttagelser och rekommendationer.  

Kommentar till revisorernas iakttagelser och rekommendationer redovisas i 

yttrande över revisionsrapport från personalenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 32 

- Tjänsteskrivelse av personalchef den 25 februari 2021 

- Förslag till yttrande  

- Revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning och chefstillsättning 

den 2 december 2020 
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Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Personalchef 

__________  
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Dnr KS 2021/37 

KS § 62 Samverkan för barns och ungas hälsa 
– överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samverkan för barns och ungas hälsa – 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är en sammanslagning av de 

två förslagen till överenskommelser som började arbetas fram under 2018. De två 

tidigare överenskommelserna är Överenskommelse om Trygg och säker vård för 

barn och unga som vårdas utanför hemmet och Västbus – Samverkan för barns 

och ungas bästa. Under arbetet med överenskommelserna framkom att de hade 

många beröringspunkter och att det skulle finnas positiva effekter av att slå 

samman dessa. 

Den 10 december 2020 beslutade Fyrbodals kommunalförbunds 

förbundsdirektion att rekommendera de kommuner som ingår i 

kommunalförbundet att anta Samverkan för barns och ungas hälsa – 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen. 

Barn- och utbildningsnämnden och välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i 

Åmåls kommun ställer sig bakom förslaget i överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 31 

- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 24 februari 2021 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 21 januari 2021 § 12 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 februari 2021 § 

28 

- Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

- Sammanträdesprotokoll daterad 10 december 2020 från Förbundsdirektionen 

Fyrbodals kommunalförbund 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

Västkom 

__________  
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Dnr KS 2021/49 

KS § 63 Svar på remiss - Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen, SOU 2021:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att besvara remiss Förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen med bifogat yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Det svenska valsystemets grund är att valen ska vara fria, hemliga och direkta, 

samt på allmän och lika rösträtt. Att upprätthålla förtroendet för valsystemet är av 

yttersta vikt. 

Åmåls kommun har nu möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets 

delbetänkande Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagningen (SOU 2021:7). 

Delbetänkandet är en del av 2020 års valutredning. 

Delbetänkandet innehåller förslag rörande: 

 röstmottagning och offentlighet, 

 otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, 

 utbildning av röstmottagare, ordningen på röstmottagningsstället, 

 utökat ansvar för vissa röstmottagare, 

 valpropaganda nära röstmottagningsställen, 

 gruppröstning, 

 avskärmningar av valsedelsställ, och 

 utläggning av valsedlar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 29 

- Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare daterad den 19 februari 2021 

- Yttrande daterat den 22 februari 2021 

- SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen 

Beslutet skickas till 

Enligt instruktion, till Justitiedepartementet senast den 6 april 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/19 

KS § 64 Svar på remiss - En gemensam 
angelägenhet, SOU 2020:46 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrande på remiss En gemensam 

angelägenhet (SOU 2020:46). 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har blivit inbjuden av Finansdepartementet att yttra sig över 

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 

2020:46) med diarienummer Fi2020/03418. 

Jämlikhetskommissionens uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan utjämna 

skillnader i uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor. Kommissionen 

lämnar rekommendationer och förslag på en rad politikområden som berör 

kommunens ansvarsområden. Utbildning, bostäder och integration är några av de 

viktigaste. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Jämlikhetskommissionens betänkande En 

gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) som helhet och delar kommissionens 

omfattande analys och problembeskrivning. Betänkandet ger en samlad bild av de 

komplexa utmaningar kommunen har att hantera för att klara sina 

ansvarsområden och åtaganden enligt regeringsformen. 

Kommunstyrelsen ser positivt på de förslag och rekommendationer som bidrar till 

kapaciteten att lösa de uppgifter som lagts på den kommunala sektorn. 

Kommunstyrelsen understryker vikten av att säkerställa resurser till kommunerna 

för att kunna ge alla barn rätt till jämlika levnadsvillkor; klara det 

kompensatoriska uppdraget med tidiga insatser för att kompensera en mindre 

gynnsam social bakgrund, bryta risk för generationsupprepning och öka 

sannolikheten att alla barn klarar grundutbildningen med godkända betyg. 

Särskild relevans har de förslag och rekommendationer som bidrar till ett jämlikt 

utbildningssystem och utjämnar eventuella skillnader i kommunens kapacitet och 

kompetens. Särskilt stor påverkan på kommunens åtagande har de 

rekommendationer och förslag som presenteras i kapitel 17 Utbildning och 

kultur.  

Åmåls kommun anser att de förslag och rekommendationer som påverkar 

ansvarsfördelningen inom offentlig sektor, kommunernas självstyre och 

handlingsutrymme, bör beredas ytterligare i samråd med regioner och kommuner 

för att kunna kraftsamla kring långsiktiga lösningar.  

Kommentarer till enskilda rekommendationer och förslag redovisas i yttrandet 

under rubriken Kapitel 17 utbildning och kultur. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 § 30 

- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 24 februari 2021 

- Förslag Yttrande, remiss En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) den 9 mars 

2021 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 23 februari 2021 

- SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet, del 1 och 2 

- Remissmissiv SOU 2020_46 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet, senast 12 april 2021 

__________  
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Dnr KS 2019/335 

KS § 65 Återrapport av uppdrag om kommunal 
författningssamling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att noterar återrapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter ett initiativ från kommunfullmäktiges presidium gav kommunstyrelsen i 

oktober 2019 ett uppdrag till kommunledningskontoret att göra en 

författningssamling för Åmåls kommun.  

Kansli- och utredningsenheten har under 2020, med stöd från samtliga 

förvaltningar, samlat in kommunens styrdokument så som planer, policys, 

reglementen, riktlinjer och taxor. Resultatet blev ett omfattande dokument på över 

1500 sidor. Författningssamlingen kommer att uppdateras i januari varje år med 

de förändringar som skett under föregående år. 

Vid årsskiftet fick samtliga förtroendevalda tillgång till en digital version av 

kommunala författningssamlingen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 1 mars 2021 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningschef 

Kommunfullmäktiges presidium 

__________  
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Dnr KS 2021/79 

KS § 66 Val av politisk arbetsgrupp för 
hantering av svar på remiss Tillgängliga 
stränder  - ett mer differentierat strandskydd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk arbetsgrupp med uppdraget att 

arbeta fram ett remissyttrande över "Tillgängliga stränder  - ett mer differentierat 

strandskydd". 

I gruppen ska ingå: bygg- och miljönämndens ordförande Sofia Karlsson (S) samt 

andre vice ordförande Rebecca Asp Olson (L), kommunstyrelsens ordförande 

Michael Karlsson (S) samt två ledamöter från kommunstyrelsen, en från 

majoriteten, Peter Olsson (V) och en från oppositionen, Lars-Olof Ottosson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har möjlighet att yttra sig över en remiss gällande "Tillgängliga 

stränder  - ett mer differentierat strandskydd". Ett förslag har varit att tillsätta en 

politisk arbetsgrupp som arbetar fram ett remissyttrande från Åmåls kommun. 

Beslutet skickas till 

Valda ledamöter 

Samhällsbyggnadschef 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 67 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut färdtjänst den 5 februari 2021 

- Delegationsbeslut färdtjänst den 3 mars 2021 

- Delegationsbeslut personalchef den 9 mars 2021 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 68 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2021 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021 

- Protokoll SÅAB den 3 mars 2021 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/90 

KS § 69 Uppdrag om revidering av riktlinjer för 
upphandling och inköp 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att presentera ett nytt 

förslag till riktlinjer för upphandling inom koncernen Åmåls kommun. Förslaget 

ska vara färdigt att kunna antas samtidigt som budget för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande lyfter frågan om riktlinje eller policy för 

upphandlingar inom hela koncernen Åmåls kommun. En synpunkt som har 

uppkommit är att våra nuvarande upphandlingar inte i tillräckligt hög grad bidrar 

till att kommunen når sina mål kring exempelvis hållbarhet, främjande av lokalt 

näringsliv och lokalproducerade varor/tjänster. Därför är det en god idé att 

undersöka hur upphandlingarna kan vässas. 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Ekonomichef 

Näringslivs- och kommunikationschef 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/24 

KS § 70 Vattenmyndighetens samråd kring 
Förvaltningsplan, Åtgärdsplan och 
Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-
2027 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att den politiska arbetsgrupp som utsetts att arbeta 

fram ett remissvar från Åmåls kommun avseende "Tillgängliga stränder  - ett mer 

differentierat strandskydd", också ska utgöra arbetsgrupp med uppdraget att ta 

fram ett remissvar från Åmåls kommun över Vattenmyndighetens samråd kring 

Förvaltningsplan, Åtgärdsplan och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-

2027. 

I gruppen ingår: bygg- och miljönämndens ordförande Sofia Karlsson (S) samt 

andre vice ordförande Rebecca Asp Olson (L), kommunstyrelsens ordförande 

Michael Karlsson (S) samt två ledamöter från kommunstyrelsen, en från 

majoriteten, Peter Olsson (V) och en från oppositionen, Lars-Olof Ottosson (C). 

I sitt arbete ska den politiska arbetsgruppen samverka med berörda 

tjänstepersoner inom förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndighetens samråd pågår kring Förvaltningsplan, Åtgärdsplan och 

Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027 och Åmåls kommun kommer 

att beredas möjlighet att yttra sig. 

Beslutet skickas till 

Valda ledamöter 

Samhällsbyggnadschef 

Klimat- och miljöstrateg 

__________ 


