
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 

 2021-04-27 KS 2020/448 1 (21) 
 

 

 

Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 40–55 
 Björn Skog 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Michael Karlsson                      Göran Karlsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-04-27 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-05-05 Datum då anslaget tas ned 2021-05-26 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Björn Skog 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 13:00–14:22 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Lennart Hansson, revisionen, § 41 
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Ledamöter Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Jerry Saxin (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Christer Örtegren (S) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Kjell Kaså (C) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Linda Stenberg (SD) 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Göran Karlsson (S), 1:e vice ordförande 

Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 
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Innehåll 
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KF § 43 Svar på medborgarförslag om förhöjt övergångsställe vid korsningen 

Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan - Peter Eliasson 8 
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mötestider - Kjell Kaså (C) 14 

KF § 49 Inlämnat medborgarförslag om tillgänglighetsanpassade gungor - Tina Forsberg 15 

KF § 50 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 16 

KF § 51 Meddelanden 17 

KF § 52 Avsägelse av uppdrag som ledamot tillika andre vice ordförande i bygg- och 

miljönämnden - Rebecca Asp Olson (L) 18 

KF § 53 Fyllnadsval av ledamot tillika andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden 

efter Rebecca Asp Olson (L) 19 
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KF § 40 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Göran Karlsson (S) och Michael Karlsson (M). 

__________  
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KF § 41 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan efter tillägg av ärendet Meddelande 

som nr 11B samt ärendet Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden efter Maria Askeland (C) som nr 15. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att ärendelistan godkänts tillåts Michael Karlsson (M) att ställa två 

ordningsfrågor. Den ena handlar om årsredovisningens behandling av 

kommunfullmäktige, där även revisionens ordförande Lennart Hansson yttrar sig. 

Den andra frågan gäller kommunfullmäktiges möjlighet till digitala 

sammanträden. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan lägga till ärendet Meddelande 

som nr 11B samt ärendet Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden efter Maria Askeland (C) som nr 15. Ordföranden finner 

att kommunfullmäktige godkänner ärendelistan med föreslagna tillägg. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-04-27  6 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/285 

KF § 42 Antagande av detaljplan för Näsudden, 
Höganäs 1:1  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Näsudden, Höganäs 1:1. 

Jäv 

Peter Stenberg (L) anmäler jäv och deltar inte 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 kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 84 

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsenheten den 18 februari 2021 

- Antagandehandlingar den 26 januari 2021 (plankarta och planbeskrivning) 

- Granskningsutlåtande den 18 februari 2021 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 1 november 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 

detaljplanen. 

Beslutet skickas till 

Björn Wennerström, enhetschef Samhällsbyggnadsenheten 

Frida Roth, plan- och bygglovsingenjör 

Ludvig Johansson, plan- och GIS-ingenjör 
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__________  
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Dnr KS 2020/284 

KF § 43 Svar på medborgarförslag om förhöjt 
övergångsställe vid korsningen 
Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan - Peter 
Eliasson  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Jäv 

Tommy Lehrman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 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 kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 79 

- 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 Säffle-Åmål 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2021/65 

KF § 44 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag april 2021  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 fyra 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 fyra obesvarade motionerna är två motioner äldre än ett år. Motsvarande 

siffra för medborgarförslagen är fyra av nio. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 80 

- 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 2021/105 

KF § 45 Personalförmån - Förmånserbjudande 
cykel  

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 87 

- Tjänsteskrivelse av personalchef den 24 mars 2021 

Yrkande 

Jerry Saxin (S) och Michael Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut att Åmåls kommun ska erbjuda medarbetare i Åmåls kommun 

cykel som förmånserbjudande, via bruttolöneavdrag. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 
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__________  
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Dnr KS 2021/92 

KF § 46 Skolhälsovårdsjournaler 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 88 

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

- Tjänsteskrivelse av barn- och utbildningsförvaltningen den 3 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet Stöd och resurs, samordnande sjuksköterska 

Kommunarkivarien 

__________  
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Dnr KS 2021/123 

KF § 47 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) gällande 
förtroende för majoritetens politik - Kjell Kaså 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom ordförandens propositionsvägran. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnat in av Kjell Kaså (C) ställd till kommunstyrelsens ordförande 

Michael Karlsson (S). Frågan gäller förtroendet för majoritetens politik. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Kjell Kaså (C) den 6 april 2021 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar att hon finner sig lagligen förhindrad att framställa 

proposition på om frågan får ställas. Hon finner att frågan saknar sakinnehåll och 

att den ligger utför kommunfullmäktiges befogenheter och därmed inte är förenlig 

med kommunallagen. 

__________  
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Dnr KS 2021/138 

KF § 48 Interpellation till kommunfullmäktiges 
ordförande Lotta Robertsson-Harén (MP) 
angående arvodesberedningens uppdrag att 
utvärdera kommunfullmäktiges mötestider - 
Kjell Kaså (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Efter 

interpellationsdebatten anses ärendet avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Kjell Kaså (C) ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande Lotta Robertsson-Harén (MP) i hennes uppdrag som sammankallande 

för fullmäktigeberedningen. Interpellationen gäller att beredningen inte skulle 

utfört det uppdrag som beredningen getts av fullmäktige om att utvärdera 

kommunfullmäktiges sammanträdestider. 

Lotta Robertsson-Harén (MP) har inkommit med ett svar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Kjell Kaså (C) den 21 april 2021 

- Interpellationssvar från Lotta Robertsson-Harén (MP) den 26 april 2021 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-04-27  15 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/115 

KF § 49 Inlämnat medborgarförslag om 
tillgänglighetsanpassade gungor - Tina 
Forsberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget överlämnas till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Tina Forsberg där hon föreslår 

att kommunens lekplatser ska tillgänglighetsanpassas genom gungor försedda 

med ryggstöd och selar så att alla barn ska ha möjlighet att gunga. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 5 april 2021 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2021/73 

KF § 50 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (M) informerar om ärenden som behandlades på senaste 

direktionsmötet inom Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Direktionsmötet i korthet den 25 mars 2021 

__________  
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KF § 51 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden ber kommunfullmäktige att observera att årsredovisningen för 

2020 har sänts ut till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

__________  
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Dnr KS 2021/130 

KF § 52 Avsägelse av uppdrag som ledamot 
tillika andre vice ordförande i bygg- och 
miljönämnden - Rebecca Asp Olson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avsägelse har inkommit från Rebecca Asp-Olson (L). Hon har uppdrag som 

ledamot tillika andra vice ordförande bygg- och miljönämnden. 

Beslutet skickas till 

Rebecca Asp-Olson 

Bygg- och miljönämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/130 

KF § 53 Fyllnadsval av ledamot tillika andre 
vice ordförande i bygg- och miljönämnden efter 
Rebecca Asp Olson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jan-Eric Thorin (L) som ledamot tillika 

andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden efter Rebecca Asp-Olson (L). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelse för Rebecca Asp-Olson (L). Hon har 

uppdrag som ledamot tillika andra vice ordförande bygg- och miljönämnden. Ett 

fyllnadsval behöver hållas. Liberalerna föreslår att Jan-Eric Thorin (L) väljs för 

uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Jan-Eric Thorin 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/110 

KF § 54 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden - Maria 
Askeland (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Askeland (C) har lämnat in en avsägelse gällande hennes uppdrag som 

ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Maria Askeland 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/110 

KF § 55 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Maria Askeland 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lena Kock (C) som ersättare i välfärds- 

och arbetsmarknadsnämnden efter Maria Askeland (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Maria Askeland (C) gällande 

uppdraget som ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Ett fyllnadsval 

behöver hållas. Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige väljer Lena Kock 

(C) för uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Lena Kock 

Troman 

__________ 


