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KS § 71  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Ove Kaye (SD). 

__________  
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KS § 72 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 20 i kallelsen, "Rapportering av delegeringsbeslut", utgår då inga 

delegeringsbeslut finns att rapportera. Med denna notering godkänns ärendelistan. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras klockan 09:10-09:15. 

__________  
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Dnr KS 2021/96 

KS § 73 Ekonomisk prognos efter februari 2021 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter februari månad år 2021 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter februari beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till 1,2 mnkr. Jämfört 

med budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -1,4 mnkr. 

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

avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska 

uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos februari 2021” daterad 

den 22 mars 2021. 

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

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

men även specifika för respektive nämnd och styrelse. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 46 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 24 mars 2021 

- Ekonomisk prognos efter februari 2021 den 22 mars 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KS § 74 Årsredovisning 2020 - Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 

år 2020 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning har upprättats för år 2020. Förutom redovisning över kommunens 

och koncernens finansiella resultat och ställning, innehåller den, i enlighet med 

god ekonomisk hushållning, en redogörelse över kommunens mål- och 

resultatstyrning med uppföljning av strategiska mål samt en uppföljning av 

kommunens finansiella mål. 

Årsredovisningen omfattar även styrelsens och nämndernas 

verksamhetsberättelser med uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under år 2020 uppgår till 11,7 miljoner 

kronor (mnkr), att jämföra med 1,3 mnkr föregående år. 2020 års avvikelse 

jämfört med budget uppgår till +5,7 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 13,1 

mnkr och därmed har ekonomi i balans uppnåtts, enligt kommunallagens 

definition. Investeringar har genomförts till ett belopp av 28,8 mnkr att jämföras 

med budget på 38,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 44 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 22 mars 2021 

- Årsredovisning 2020 Åmåls kommun den 17 mars 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2021/113 

KS § 75 Årsredovisning Åmåls 
kommunfastigheter AB 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i Åmåls kommunfastigheter AB 

för år 2020 uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer 

de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter AB föredras av VD Magnus 

Dalsbo och bolagets ekonomichef Joakim Hansson. 

Bolagets omsättning för år 2020 har ökat jämfört med år 2019 vilket beror på 

flera orsaker. Omsättningen för förvaltnings- och bostadsfastigheter har ökat dels 

pga höjning av KPI-index och dels beroende på den hyreshöjning som 

framförhandlades med hyresgästföreningen. Omsättningen för kommersiella 

fastigheter har ökat pga höjning av KPI-index samt mindre vakans. Resultatet 

uppgår till 11,3 Mkr vilket är 4,1 Mkr bättre än föregående år. Resultatökningen 

är i huvudsak hänförlig till reavinst vid fastighetsförsäljning, lägre driftskostnader 

pga mild väderlek samt statliga ersättningar pga pågående pandemi. 

Balansomslutningen ligger på motsvarande nivå som tidigare år. Soliditeten har 

ökat till 17,3 % främst genom 2020 års positiva resultat. 

Under året har byggnationen av nya Rösparksskolan påbörjats. Bygglovet 

överklagades gällande skolbyggnaden. Rivningsarbeten och nyuppförandet av 

gymnastikbyggnaden startade dock. Under slutet av räkenskapsåret meddelade 

Mark- och miljödomstolen bygglov för skolbyggnaden, markarbetena för 

skolbyggnaden startade omgående. Ett större renoveringsprojekt av ventilationen 

på Karlbergsgymnasiets yrkesavdelningar har genomförts. Kommunens 

verksamhet för Returen flyttade från Nordverkfastigheten till nyrenoverade 

lokaler på Förrådsgatan. Under året färdigställdes de fyra solcellsanläggningarna. 

Nya carportar har uppförts vid stadshuset där laddning av elbilar sker. Utifrån den 

pågående pandemin har vissa projekt fått senareläggas. 

Enligt kommunallagen kap 6 § 9 ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 

sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget 

har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 

nödvändiga åtgärder. 
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Beslutsunderlag 

- Protokoll årsstämma den 1 april 2021 inkl årsredovisning 2020 

__________  
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Dnr KS 2021/117 

KS § 76 Årsredovisning Stadsnät i Åmål AB 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i Stadsnät i Åmål AB för år 2020 

uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de 

kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagets VD Magnus Dalsbo och ekonomichef Joakim Hansson föredrar 

upprättad årsredovisning. 

Bolaget har under året varit verksamt i fem år. Det har uppmärksammats med 

olika femårs kampanjer, vilket har resulterat i att ytterligare fastighetsägare 

anslutit sig till stadsnätet. Efterfrågan på efteranslutningar har ökat under året, 

troligen utifrån den rådande pandemin då många jobbat hemifrån samt 

skolungdomar som har haft hemmastudier. Ytterligare tjänsteleverantörer har 

tecknat avtal med stadsnätet under året så som Kalejdo, Omnipoint och Comviq, 

för att nämna några. Bland tjänsteutbudet märks ett ökat antal tjänster inom vård- 

och omsorgssektorn, likaså ökar olika typer av larm- och smartahemtjänster. 

Samarbetet med de 9 stadsnäten inom MittNät fortsätter och ytterligare stadsnät 

kan vara aktuella för att komma med. Central- och gemensamhetsutrustning inom 

MittNät har fortsatt uppdaterats under året för att kunna möta en ökad efterfrågan 

på tjänster. 

Enligt kommunallagen kap 6 § 9 ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 

sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget 

har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 

nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll årsstämma den 1 april 2021 inkl årsredovisning 2020 

__________  
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Dnr KS 2021/81 

KS § 77 Bokslut 2020  - Teknik- och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att notera 

informationen och godkänner - för Åmåls del - teknik- och fritidsnämndens 

bokslut för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 

verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål för 

Säffle och Åmåls kommuner. 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med totalt 9 

786 tusen kronor (tkr) vid årets slut, varav Säffle avser + 8 113 tkr och Åmål + 

1 673 tkr. För avgiftskollektiven redovisas ett totalt underskott med - 3 004 tkr, 

varav VA Säffle - 1 794 tkr, VA Åmål - 2 221 tkr, renhållning Säffle + 537 tkr 

och renhållningen Åmål + 474 tkr. 

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 71 672 tkr, varav 52 413 tkr avser 

investeringar i Säffle och 19 259 tkr avser investeringar i Åmål. 

Av Säffles investeringsbudget har 21 236 tkr förbrukats och för Åmåls 17 332 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 45 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 16 februari 2021 § 15 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-05 

- Måluppföljning bokslut 2020, 2021-02-05 

- Va-redovisning år 2020, 2021-02-05 

- Sammanställning investeringar 2020 Säffle, 2021-02-05 

- Sammanställning investeringar 2020 Åmål, 2021-02-05 

- Balansposter för bokslut 2020, 2021-02-05 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2016/315 

KS § 78 Återrapport: Uppdrag om utveckling av 
Kungsberget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att också låta utsända 

teknik- och fritidsnämndens sammanställning av kostnader för arbetet, till 

kommunstyrelsens ledamöter. 

Sammanfattning av ärendet 

Helen Halvardsson, förvaltningschef för teknik- och fritidsförvaltningen i Säffle 

och Åmål, ger en rapport över det omfattande arbete som skett under senare år för 

att utveckla Kungsberget i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 16 mars 2021 

- Tjänsteyttrande gatuchefen den 16 februari 2021 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 8 november 2016 § 269 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef teknik- och fritidsförvaltningen i Säffle och Åmål 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-04-14  13 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/284 

KS § 79 Svar på medborgarförslag om förhöjt 
övergångsställe vid korsningen 
Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan - Peter 
Eliasson 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som 

besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett förhöjt 

övergångsställe ska anläggas över Strömbergsgatan, i korsningen 

Kvarnholmsgatan. Förslaget har av kommunfullmäktige remitterats till teknik- 

och fritidsnämnden i Säffle och Åmål som fattat beslut i ärendet på sitt möte den 

16 mars 2021. 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Åmål beslutar att anse förslaget som 

besvarat. Teknik- och fritidsförvaltningen beskriver i beslutsunderlaget att 

den ska genomföra mätningar och analyser för att se om det är motiverat med ett 

övergångsställe. Därefter kommer ett eventuellt övergångsställe att anläggas när 

så blir möjligt, baserat på tilldelade medel för trafiksäkerhetsåtgärder. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 16 mars 2021 § 27 

- Tjänsteyttrande den 22 februari 2021 

- Medborgarförslag den 14 juli 2020 från Peter Eliasson 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2021/65 

KS § 80 Obesvarade motioner och 
medborgarförslag april 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 

obesvarade motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt redovisas för kommunfullmäktige av 

kommunstyrelsen två gånger per år. 

Den 1 april 2021 finns tre motioner och nio medborgarförslag obesvarade. Vid 

senaste redovisningen i november 2020 fanns sex motioner och 16 

medborgarförslag obesvarade.  

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag om 

möjligt beredas på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till kommunfullmäktige inom 

samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från 

vidare handläggning. 

Av de tre obesvarade motionerna är en motion äldre än ett år. Motsvarande siffra 

för medborgarförslagen är fyra av nio. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 1 april 2021 

- Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare 

__________  
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Dnr KS 2021/101 

KS § 81 Budget 2022 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens driftsbudgetäskande för år 2022, 

uppgående till 127 312 tkr, och noterar informationen. 

Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens investeringsäskande för år 2022, 

uppgående till 6 790 tkr, och noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslaget 2022 har sin utgångspunkt i 2021 års driftsbudget med 

uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet. Hänsyn har tagits till 

prognostiserade kapitalkostnader, volymförändringar och effekter av tidigare 

fattade beslut. Förändringar i kostnader för arbetskraft hanteras för kommunen 

under Finansförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 46 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 30 mars 2021 

- Budgetförslag 2022 

Beslutet skickas till 

Budgetutskottet 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/271 

KS § 82 Antagande av bekämpningsplan för 
jätteloka och jättebalsamin 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta plan för bekämpning av jätteloka och 

jättebalsamin 2021-2030. 

Sammanfattning av ärendet 

En plan för att bekämpa jätteloka och jättebalsamin under perioden 2021-2030 har 

arbetats fram av klimat- och miljöstrategen, i samarbete med teknik- och 

fritidsförvaltningen i Säffle och Åmål. Planen har redovisats och kan nu politiskt 

antas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg den 7 april 2021 

- Plan för bekämpning av jättloka och jättebalsamin 

Beslutet skickas till 

Klimat- och miljöstrategen 

__________  
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Dnr KS 2021/91 

KS § 83 Projektering och flottledsåterställning i 
Kasenbergs- och Åmålsån 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmålsån och Kasenbergsån i Åmåls kommun hyser höga naturvärden i form av 

förekomst av flodkräfta och öring. Vandringshinder finns i båda åarna långt ner i 

systemen. Båda dessa åar mynnar i Vänern, och har potential att i framtiden 

utgöra viktiga reproduktionslokaler för främst Väneröring. Asp har påträffats vid 

nätprovfiske i mynningsområdet till Åmålsån (Sportfiskarna 2018), och även 

denna hotade art skulle med stor sannolikhet nyttja dessa åar som 

reproduktionslokaler om migration möjliggjordes. Genom utrivningar av två äldre 

dämmen i Kasenbergsån, och åtgärdande av en felkonstruerad fisktrappa vid 

Nygård i Åmålsån, strax ovanför centrala Åmål, kan fria vandringsvägar till 

Finserud i Åmålsån, respektive Låbysjön i Kasenbergsån uppnås. 

Flottledsrestaureringar bör utföras på partier i båda åarna, för att öka systemens 

vattenhushållande egenskaper, samt göra åarna lämpligare som levnads- och 

reproduktionshabitat för flertalet arter. Elfiske planeras inom projektet för att få 

utgångsvärden inför de planerade åtgärderna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 49  

- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg den 25 mars 2021 

- Projektplan Projektering och flottledsåterställning i Kasenbergs- och Åmålsån 

2021 

Beslutet skickas till 

Klimat- och miljöstrategen 

__________  
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Dnr KS 2019/285 

KS § 84 Antagande av detaljplan för Näsudden, 
Höganäs 1:1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterat 2021-02-18 och 

antagandehandlingar daterade 2021-01-26. 

Jäv 

Peter Stenberg (L) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

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

samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 

Näsudden, Höganäs 1:1. 

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

ej ändamålsenliga planbestämmelser. 

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

och undersökning om betydande miljöpåverkan för rubricerad detaljplan och att 

den kan sändas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL. Under samrådsskedet inkom 

13 yttranden. Samhällsbyggnadsenheten arrangerade även ett samrådsmöte med 

närboende på Näsudden där flera synpunkter inkom. Planen har justerats inför 

granskningsskedet, och vilka justeringar som gjorts framgår av 

samrådsredogörelsen. 

Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna 2020-12-02, § 268, och de 

ställdes ut för granskning och fanns tillgängliga på kommunens hemsida under 

tiden 2020-12-11 - 2021-01-15. Under granskningsskedet inkom 8 yttranden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 42 

- Tjänsteskrivelse från Frida Roth och Ludvig Johansson den 18 februari 2021 

- Antagandehandlingar daterade 2021-01-26 (plankarta och planbeskrivning) 

- Granskningsutlåtande daterat 2021-02-18 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-11-01 
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Beslutet skickas till 

Björn Wennerström, enhetschef Samhällsbyggnadsenheten 

Frida Roth, plan- och bygglovsingenjör 

Ludvig Johansson, plan- och GIS-ingenjör 

__________  
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Dnr KS 2021/59 

KS § 85 Svar på remiss - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026 
och Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Säffle kommuns remissvar i form 

av tjänsteutlåtande daterat 15 mars 2021.  Detta utgör Åmåls kommuns svar på 

Region Värmlands remiss över Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 

2022–2026 och Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har som gränskommun till Värmland beretts tillfälle att yttra sig 

över Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och Målbild för 

kollektivtrafik i Värmland 2040.  

Efter genomgång av inkomna handlingar finner samhällbyggnadsenheten att 

Åmåls kommuns intresse i frågan sammanfaller med Säffle kommuns inställning i 

ärendet. Säffle kommun har berett ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott som 

beslutat att lämna ett tjänsteutlåtande som svar på remissen. Åmåls kommun 

ställer sig bakom Säffle kommuns svar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 43 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 24 mars 2021 

- Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen ekonomienheten Säffle kommun den 15 

mars 2021 

- Remissutgåva Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040 – Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2022-2026 

Beslutet skickas till 

Region Värmland, senast 30 april 

Samhällsbyggnadschef 

__________  
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Dnr KS 2021/79 

KS § 86 Svar på remiss av betänkande 
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd, SOU 2020:78 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna delegation till kommunstyrelsens 

arbetsutskott att avge ett svar till Bengtsfors kommun rörande gemensamt 

remissvar på den utsända utredningen om strandskydd. Samtliga politiska 

gruppledare inom kommunstyrelsen ska inkomma till Björn Wennerström med 

sina synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengtsfors och Mellerud har erbjudits möjlighet att svara på remissen gällande 

betänkande "Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd", SOU 

2020:78. En särskild politisk arbetsgrupp har tillsatts i Åmåls kommun för att i 

armkrok med övriga Dalslandskommuner - om möjligt - lämna ett gemensamt 

svar på remissen. Ett förslag från Bengtsfors kommun har sänts till Åmål för att ta 

ställning till. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till yttrande den 13 april 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/105 

KS § 87 Personalförmån - Förmånserbjudande 
cykel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att erbjuda 

medarbetare i Åmåls kommun cykel som förmånserbjudande, via 

bruttolöneavdrag. Start från årsskiftet 2021/2022, alternativt tidigare under 2021 

om alla förutsättningar är färdiga för genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget är att arbetsgivaren erbjuder tillsvidareanställda medarbetare att hyra, 

leasa eller köpa en cykel mot bruttolöneavdrag. Förslaget innebär att erbjuda olika 

typer av cyklar och i olika prisnivåer; exempelvis vanlig cykel, mountainbike och 

elcykel. Att cykla främjar både hälsa och miljö. 

Med förmånscykel menas att arbetsgivaren köper, leasar eller hyr en cykel som 

medarbetaren använder. Den anställde byter ut kontant lön mot förmånscykel. Via 

Skatteverket räknas en summa/förmånsvärde ut, baserat på cykelpris, 

kapitalkostnad och servicekostnad, som läggs ovanpå på den anställdes 

skattegrundande lön. 

Genom bruttolöneavdraget bär den anställde själv hela kostnaden och denna form 

av lösning innebär att den anställde får större makt över hur mycket cykeln får 

kosta. För medarbetaren blir lösningen med bruttolöneavdrag oftast ekonomiskt 

fördelaktig. Utförlig kalkyl finns på Skatteverkets hemsida. 

Avsikten med förmånscykelerbjudandet är att främja såväl arbetsgivarvarumärke, 

medarbetarhälsa och vår gemensamma miljö. Det vore därför en insats i linje med 

vår ambitionsnivå kopplat till miljön och varumärkesstrategierna för Åmål som 

plats och som arbetsgivare. För varje person som byter ut jobbpendling från att 

åka bil till att cykla och har fem kilometer till jobbet, minskar koldioxidutsläppen 

med ca cirka 400 kilo per år genom att vid 85 % av tillfällena välja att cykla till 

arbetet i stället för att köra bil. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 48 

- Tjänsteskrivelse av personalchef den 24 mars 2021 

Yrkande 

Jerry Saxin (S) och Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

__________  
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Dnr KS 2021/92 

KS § 88 Skolhälsovårdsjournaler 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få 

överlämna patientjournaler inom den medicinska insatsen i original till annan 

myndighet i enlighet med Arkivlag (1990:782) 15 §, punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. 

De former som står till buds är: 

 Lån av originaljournal 

 Överlämnande av kopior av journal 

 Digital överföring i PMO – system för sammanhållen journalföring 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta 

endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar 

journalen.  

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av 

1. lag, eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 52 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 25 februari 2021 § 25 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling den 3 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet Stöd och resurs, samordnande sjuksköterska 

Kommunarkivarien 

__________  
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KS § 89 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av kommunala protokoll. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll KSAU 2021-03-31 

- Protokoll ÅKAB 2021-03-04 

- Protokoll ÅKAB 2021-03-25 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-04-14  25 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/109 

KS § 90 Rapport för uppföljning och analys av 
Åmåls kommuns arbete med globala målen i 
Agenda 2030 år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera 

förslag till förändringar av styr- och ledningsprocessen, i syfte att utveckla arbetet 

med att inarbeta FN:s globala mål i Agenda 2030 med kommunens övergripande 

verksamhetsmål. Förslaget presenteras under hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling är ett verktyg som kan 

användas för att skapa positiv förändring och ge sociala, ekonomiska och 

ekologiska/miljömässiga aspekter samma tyngd. Åmåls kommun har både ett 

ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i samhället och i miljön 

genom sin roll som verksamhetsutövare, upphandlare, inköpare, myndighet, 

kunskapsspridare, inspiratör och föredöme.  

Agenda 2030 innebär ett behov av ökat samarbete regionalt och lokalt och mer 

tvärsektoriellt tänkande än tidigare. Genom en ökad samverkan och ett större 

partnerskap med näringslivet och det civila samhället kan kommunen på lokal 

nivå ytterligare bidra till en hållbar utveckling.  

Historik 

 Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 uppdra till  

kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till hur FN:s globala mål i 

Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens övergripande strategiska mål.  

 Kommunstyrelsen antog i april 2020 en plan för Åmåls kommuns 

långsiktiga arbete med Agenda 2030. I planen säkerställs en översiktlig 

bild av de utvecklingsprocesser som behöver ingå för att integrera och 

implementera Agenda 2030. Utvecklingsprocesserna innebär att Åmåls 

kommun ska integrera Agenda 2030 i styr- och ledningsprocessen, 

använda verksamhetsutveckling som ett medel för hållbar utveckling, 

säkerställa ökad kunskap bland förtroendevalda och medarbetare i Åmåls 

kommun samt förankra arbetet och skapa delaktighet genom en tydlig 

kommunikation internt och externt.  

 Under våren 2020 infördes en ny budgetprocess. Arbetet med att 

integrera Agenda 2030 påbörjades genom den redovisning av de sociala 

och ekonomiska dimensionerna i hållbar utveckling som lämnades till 

budgetutskottet. Denna redovisning låg till grund för kommunstyrelsens 

anvisningar till verksamhetsplaner som styrelse, nämnder och bolag ska 

ha i beaktande vid planering av sina verksamheter. 
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 Parallellt med ovanstående arbete förstärkte kansli- och 

utredningsenheten det digitala ledningssystemet Stratsys med modell för 

planering och uppföljning av Agenda 2030.  

 Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att anta rapportmall för 

uppföljning och analys av Åmåls kommuns arbete med globala målen i 

Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 8 april 2020 

- Rapport för uppföljning och analys av Åmåls kommun arbete med globala 

målen i Agenda 2030 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningschef 

Klimat- och miljöstrateg  

Folkhälsostrateg 

Verksamhetsutvecklare 

Förvaltningschefer  

__________ 


