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KS § 91  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Peter Olsson (V). 

__________  
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KS § 92 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 3 och 4 i den utsända ärendelistan, "Renovering av bassänger i Åmåls 

simhall" samt "Finansiering renovering simhall", utgår och kommer att behandlas 

på nästkommande arbetsutskott. Ett extra ärende läggs till ärendelistan: "Politisk 

viljeinriktning för cykelbana genom Åmåls centrum". Med dessa förändringar 

godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2021/71 

KS § 93 Nytt koncept för turistövernattning i 
Åmåls centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

       -     upphäva kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2019 § 54 att sälja 

fastigheten Hornlyckan 1. 

• uppdra till samhällsbyggnadsenheten att upphandla ny arrendator till 

följande verksamheter i enlighet med förslag i bilaga: 

• Örnäs camping med restaurang 

• kommunens ställplatser 

• vandrarhemmet Hornlyckan 1 

• gästhamnen 

 

• uppdra till samhällsbyggnadsenheten att inleda förhandling med 

Restaurang Blå att köpa tillbaka drivmedelsanläggningen. 

 

- uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen med redovisning av förslag 

till ny arrendator och förslag till avtal för verksamheten och köp av 

drivmedelsanläggningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2021 att återremittera ärendet om 

framtiden för fastigheten Hornlyckan 1, för att ta ett samlat grepp på frågan och ta 

upp det igen för behandling på kommunstyrelsens sammanträde i maj 2021. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat den 13 mars 2019 § 54 att fastigheten 

skulle säljas på öppna marknaden. 

Samhällsbyggnadsenheten har arbetat fram ett förslag till nytt koncept för 

turistverksamheten och övernattningar i Åmåls centrum. Förslaget möjliggör för 

en arrendator att få lönsamhet i verksamheten, och därigenom kunna erbjuda 

besökande ett attraktivt boende av skilda slag som komplement till hotellboende 

centralt i Åmål, vilket främjar besöksnäringen och därigenom affärer och 

matställen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 6 maj 2021 

- Bilaga Sammanfattning av utredning och förslag 

Yrkande 

Ove Kaye (SD), Peter Olsson (V), Lars-Olof Ottosson (C) samt Ulla Berne (M) 

yrkar bifall till förslaget till beslut. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________  
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Dnr KS 2021/159 

KS § 94 Politisk viljeinriktning för cykelbana 
genom Åmåls centrum  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom en politisk viljeinriktning som 

innebär att man vill verka för att en cykelbana anläggs genom centrala Åmål, 

längs Kungsgatan. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag som 

skriftligen sammanfattar denna viljeinriktning och som varje gruppledare i 

kommunfullmäktige, samt kommunstyrelsens ordförande och 

oppositionsföreträdaren får möjlighet att ställa sig bakom. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten arbetar för närvarande med att få fram ett förslag till 

cykelbana genom centrala Åmål. Detta uppdrag faller inom ramen för den 

"Handlingsplan för centrumutveckling" som givits från kommunfullmäktige. 

Under resans gång har det visat sig att det finns goda möjligheter att få ta del av 

regionala bidrag till delar av kostnaderna för att anlägga en sådan cykelbana, 

varför arbetet har intensifierats. Inför ansökan om att ta del av delfinansieringen 

behövs nu ett politiskt ställningstagande, en viljeinriktning, som visar att politiken 

i Åmål vill besluta om anläggandet av en sådan cykelbana, om bara rätt förslag 

och finansiering kommer på plats. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2017/180 

KS § 95 Utökning av borgensram för 
Föreningen Fengersfors Folkets hus 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att Åmåls kommun 

såsom för egen skuld ingå en generell borgen för Föreningen Fengersfors Folkets 

hus (org nr 762000-0419) upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 500 000kr. 

Kommunfullmäktige anser att det positiva kassaflödet i föreningens förslag borde 

generera en högre amorteringstakt än den som finns med i föreningens 

beräkningar, varför kommunfullmäktige uppmanar föreningen att undersöka 

möjligheten att höja amorteringstakten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra 

en översyn gällande lokalhållande föreningar och att även ta fram en 

handlingsplan gällande sådan föreningar. Översynen samt handlingsplanen ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2021. 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus ansöker om utökad borgen från Åmåls 

kommun. Anledningen är att föreningen vill öka sitt lån för att kunna göra 

nödvändiga investeringar i fastigheten. Investeringarna skulle även ge en 

möjlighet att öka intäkterna. Nuvarande lån som Åmåls kommun borgar för 

återfinns i Handelsbanken och uppgår till 1 080 024 kr (2021-04-20). Föreningen 

har även ett ränte- och amorteringsfritt lån hos Åmåls kommun om 450 000 kr. 

En värdering är gjord under mars 2021 av Valuation of properties AB (se bilaga) 

där fastigheten värderas till 900 000 kr.  I värderingen har man beaktat 30 % 

vakans på lokalerna och att hyresintäkterna stämmer överens med den berättelse 

(budget) föreningen skickat in till kommunen 2021-03-15. 

Till sin ansökan har föreningen bifogat en ”berättelse” som efter hand även 

kompletterats via e-post. Gör man en sammanställning av dessa uppgår 

renoveringskostnaderna till 406 250 kronor: 

Enligt samma uppgifter beräknas intäkterna öka efter en renovering med 172 000 

kr medan utgifterna ökar med endast 5 476 kr.  

Efter renoveringen skulle enligt föreningens beräkningar budgeterat resultat på 

årsbasis blir 178 484 kr och man skulle ha ett positivt kassaflöde om 153 484 kr 

(då med en amortering om 25 000 kr per år). 
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Handelsbankens inställning är att innan Åmåls kommun tagit ställning till 

huruvida de vill utöka sin borgen eller ej, kan de inte påbörja en kreditansökan. 

Om Åmåls kommun går med på att utöka borgen kommer en kreditprövning att 

göras och därefter kommer Handelsbanken att ta ställning till om de beviljar en 

kredit eller ej. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 64 

- Tjänsteskrivelse av kommunledningskontoret den 22 april 2021 

- Sammanställning, den 16 april 2021 

- Ansökan från Föreningen Fengersfors Folkets Hus den 1 februari 2021 

- Berättelse, inskickad av Föreningen Fengersfors Folkets Hus 2021-03-15  

- Balansrapport 2020-12-31 Föreningen Fengersfors Folkets Hus 

- Värdering mars 2021 av Valuation of properties AB  

Yrkande 

Peter Olsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ove Kaye (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets 

förslag, som bifallits av Peter Olsson (V) och dels Ove Kayes (SD) förslag att 

avslå beslutet. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Med röstningstalet 10-1 till förmån för 

arbetsutskottets förslag, finner ordföranden återigen att kommunstyrelsen har 

beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning 

Ordföranden föreslår att omröstningen sker genom att den som ställer sig bakom 

arbetsutskottets förslag röstar Ja, medan den som ställer sig bakom Ove Kayes 

(SD) förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner detta förslag.  

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Olof Eriksson (S): Ja 

Jerry Saxin (S): Ja 

Peter Olsson (V): Ja 

Christer Örtegren (S): Ja 

Michael Karlsson (M): Ja 

Ulla Berne (M): Ja 

Lars-Olof Ottosson (C): Ja 

Anders Bäckström (C): Ja 

Ove Kaye (SD): Nej 

Michael Karlsson (S): Ja 

 

Resultat: 10 röster på Ja, 1 röst på Nej. 
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Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus 

__________  
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Dnr KS 2020/273 

KS § 96 Temporär finansiering av 
Kommunakademien Väst år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

- att hänvisa till beslut fattat av kommunstyrelsen den 16 september 2020 § 182 

gällande framtida finansiering av Kommunakademin Väst, 

- att finansieringen överlämnas till arbetet med Budget 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i 

Fyrbodal (genom kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i 

ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ska bedriva gemensam 

kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för 

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund rekommenderar respektive 

medlemskommun att besluta om temporär finansiering av KAV för år 2022. 

Under hösten 2020 ombads medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund 

att yttra sig över framtida finansiering av KAV. Kommunstyrelsen i Åmål 

behandlade ärendet och beslutade att godkänna förslag om framtida finansiering 

under förutsättning att samtliga medlemskommuner beslutade att godkänna 

förslaget. 

Förslag till temporär finansiering för år 2022 är att varje medlemskommun 

medfinansierar med 2,75 kr/invånare. För Åmåls kommun innebär det cirka 34 

000 kr. Syftet med det temporära beslutet är att Fyrbodals kommunalförbund ska 

få ytterligare tid för beredning av ärendet om långsiktig finansiering av KAV. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av tf kommundirektör den 5 maj 2021 

- Beslut kommunstyrelsen den 16 september 2020 § 182 

- Skrivelse från förbundsdirektör den 21 april 2021 

- Protokollsutdrag förbundsdirektionen den 25 mars 2021 

Beslutet skickas till 

kansli@fyrbodal.se senast 30 september 2021 

__________  
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Dnr KS 2020/314 

KS § 97 Dom från Kammarrätten Göteborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Skog, kansli- och utredningschef, redogör för den dom som inkom från 

Kammarrätten den 14 april 2021. Domen gäller en överklagan av Åmåls 

kommuns beslut gällande utlämning av allmänna handlingar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 57 

- Dom, Kammarrätten i Göteborg den 14 april 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/133 

KS § 98 Internationell strategi 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den internationella 

strategin för Åmåls kommun att gälla från den 1 juli 2021 till och med 31 

december 2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns internationella arbetar syftar till att utveckla kommunens 

verksamheter genom samarbete med internationella partners, projekt, nätverk 

samt genom extern finansiering. Internationellt arbete bidrar till en ökad kunskap, 

förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan bidrar till 

demokratispridning och en fredlig utveckling världen över. 

Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att arbeta internationellt och 

har med tiden skapat sig värdefulla och goda relationer med länder runtom i 

världen. 

Redan den 17 december 2003 antogs i kommunfullmäktige en strategi för 

internationalisering och EU-arbete (KF § 215). Samma dokument reviderades tio 

år senare, där ändringarna antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2013 (KF § 

98). 

Den senaste internationella strategin antogs i kommunfullmäktige den 1 juli 2017 

(KF § 100). Denna strategi har sedan dess varit ett grundläggande dokument för 

all internationell/EU-relaterad verksamhet. Omvärlden förändras ständigt vilket 

bidragit till att det internationella arbetet som kommunen bedriver, förändras 

likaså. 

Åmåls kommuns internationella strategi är i behov av en revidering då den gick ut 

den 31 december 2020. Den internationella strategin är ett viktigt redskap för 

anställda och förtroendevalda i kommunens internationella arbete. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 58 

- Tjänsteskrivelse av Europa Direkt-kontorets projektledare tillika Åmåls 

kommuns internationella strateg Kristin Björk den 21 april 2021 

- Förslag till Internationell strategi för Åmåls kommun 2021-2025 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Internationell strateg 

__________  
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Dnr KS 2021/135 

KS § 99 Omdisponering av stipendiemedel från 
kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 278 tusen kronor 

(tkr) från kommunstyrelsens budget (ansvar 2102, verksamhet 0146, aktivitet 

2254) till barn- och utbildningsnämndens budget i enlighet med tjänsteskrivelsen.  

Medlen ska användas till stipendier, studieresor, utbyten och andra insatser för 

och med elever i Åmåls kommuns skolverksamhet som främjar elevernas 

internationella erfarenhet och kunskaper. Huvudsaklig målgrupp ska vara åldrarna 

13-19 år. 

Sammanfattning av ärendet 

Genom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets kansli- och 

utredningsenhet administreras och fördelas för närvarande 278 tkr årligen genom 

olika typer av internationella stipendier för barn och unga. Det mest välkända 

stipendiet är det år som utbytesstudent som sedan 2015 går till en elev på 

Karlbergsgymnasiet som får möjlighet att studera ett år på high school i Åmåls 

amerikanska vänort De Pere. Medlen används även till kortare internationella 

utbytesresor för elever i högstadie- och gymnasieålder, främst förlagda till 

sommartid. 

I samband med det förändrade omvärldsläget till följd av corona-pandemin och 

omprioriteringar inom kansli- och utredningsenheten har frågan om medlens 

fortsatta administration och fördelning aktualiserats. I takt med att barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter blivit allt mer aktiva i sina internationella 

utbyten, exempelvis genom brevväxling, gemensamma studiecirklar med mera, 

och då målgruppen för stipendierna finns inom verksamheterna, kan det vara en 

naturlig hemvist i Åmåls kommuns budget. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har meddelat att man, om kommunfullmäktige så beslutar, skulle välkomna 

medlen och se positivt på möjligheten att använda dem för att stärka elevernas 

internationella kompetens. 

För att skapa en flexibilitet som möter den föränderlighet som råder på det 

internationella området bör barn- och utbildningsnämnden ha flexibilitet i hur 

nämnden beslutar använda medlen, beroende på vilka utbyten som är praktiskt 

möjliga att genomföra och vad som upplevs som intressant och attraktivt bland 

eleverna. Avsikten är dock att de endast ska användas till stipendier, utbyten och 

andra insatser som direkt involverar elever i Åmåls kommuns skolor, 

huvudsakligen åldersgruppen 13-19 år, och att dessa bidrar till elevernas 

internationella erfarenhet och kunskaper. 
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Åmåls kommuns internationella strateg kan bistå barn- och utbildningsnämnden 

även framledes, även om administrationen av medlen genom beslutet övergår till 

barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 59 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 21 april 2021 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Internationell strategen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/261 

KS § 100 Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det nya förslaget 

på lokala ordningsföreskrifter och därmed också upphäva alla tidigare beslut om 

att anta tidigare versioner av lokala ordningsföreskrifter.  

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 16 juni 2020 (§ 

140) att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 

Förändringen i de lokala ordningsföreskrifterna gällde tydligare och skärpta regler 

avseende högtalarutsändning. Bakgrunden till det nya förslaget, som utformats i 

nära samarbete med den lokala polismyndigheten, var att många boende i Åmåls 

kommun upplever betydande försämring i boendemiljö och livskvalitet till följd 

av musikspelande fordonsekipage.   

Efter beslut med omedelbar justering i kommunfullmäktige skickades beslutet och 

de nya lokala ordningsföreskrifterna till Länsstyrelsen i Västra Götaland som 

enligt ordningslagen ska pröva lagligheten i lokala ordningsföreskrifter som antas 

i länets kommuner. Länsstyrelsen hade även på ett framtagandestadium tillskrivits 

för att inhämta myndighetens synpunkter på arbetsmaterialet, för att säkerställa att 

innehållet blev tillfredsställande.   

Denna begäran på samråd avslogs dock från Länsstyrelsen med motiveringen att 

det var olämpligt, eftersom det var Länsstyrelsen som i ett senare skede skulle 

pröva lagligheten. Detta besked togs emot med förvåning av kanslienheten i 

Åmåls kommun då tidigare förslag till lokala ordningsföreskrifter kunnat tas fram 

efter viss dialog med länsjurist.   

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 29 juni 2020 att upphäva de lokala 

ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige. I sin motivering skriver 

Länsstyrelsen att formuleringarna kring högtalarutsändning är allt för långgående 

för kommunen att besluta om och lägger ett ”onödigt tvång” på allmänheten.   

Vidare så har Länsstyrelsen synpunkter på hur skrivningarna kring ljudnivåer är 

utformade och menar att de kan skapa missförstånd. Länsstyrelsen hittar också ett 

fel i ordningsföreskrifterna kring angivna gatunamn.  

Bristerna som Länsstyrelsen finner gör att de lokala ordningsföreskrifterna 

upphävs genom Länsstyrelsens beslut.   

Länsstyrelsen avslutar sin motivering genom att påpeka att Åmåls kommuns 

lokala ordningsföreskrifter antogs i reviderad form under hösten 2019. 

Länsstyrelsen hävdar att detta beslut inte anmälts till Länsstyrelsen och att Åmåls 

kommun därigenom gjort sig skyldig till en allvarlig försummelse.   
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Kansli- och utredningsenheten i Åmåls kommun har till följd av Länsstyrelsens 

påpekanden utrett hur det kan komma sig att Länsstyrelsen inte mottagit 

kommunfullmäktiges beslut om nya, reviderade lokala ordningsföreskrifter från 

hösten 2019.   

Länsstyrelsen står med i beslutet för expediering. Manuella sändlistor är ifyllda 

vilket visar att expediering också verkställts. Kansli- och utredningsenheten har 

begärt utdrag från Länsstyrelsens diarium samt loggar för e-post, för att försöka 

klarlägga var i informationskedjan som ett fel har uppstått.   

Det är dock kansli- och utredningsenhetens slutsats att det inte går att avgöra tid, 

plats eller orsak till att Länsstyrelsen uppfattar att myndigheten inte har fått ta del 

av Åmåls kommuns lokala ordningsföreskrifter från hösten 2019. All 

dokumentation tyder på att beslut samt de antagna lokala ordningsföreskrifterna 

har sänts till Länsstyrelsen för prövning av lagenligheten. Men faktum kvarstår att 

Länsstyrelsen i sitt diarium inte har några sådana handlingar instämplade. Det 

finns flera tänkbara förklaringar, men ingen av dessa kan beläggas med 

obestridlig fakta, vare sig från Länsstyrelsens eller från Åmåls kommuns sida.  

Kansli- och utredningsenheten har arbetat fram ett nytt förslag på skrivningar 

avseende högtalarutsändningar, återigen i nära samarbete med lokal 

polismyndighet och med utgångspunkt i Länsstyrelsens påpekanden. Även den 

tidigare skrivningen om pyroteknik har omformulerats efter inspel från 

Länsstyrelsen. En mindre utredning har på kansli- och utredningsenhetens 

uppdrag utförts av Åmåls kommuns upphandlade jurister, för att säkerställa att 

ordningsföreskrifterna på de kritiska punkterna är helt förenliga med svensk 

lagstiftning.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 60 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 19 april 2021  

- Beslut rörande kommunens lokala ordningsföreskrifter, Länsstyrelsen Västra 

Götaland den 29 juni 2020  

- Förslag till nya reviderade lokala ordningsföreskrifter  

- PM av Advokatfirman Gärde & Partners den 1 mars 2021  

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland  

Polisen i Åmål  

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2021/104 

KS § 101 Ansökan om lokalt partistöd 2021 
samt redovisning av erhållet partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Centerpartiet för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningarna från Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Centerpartiet för 2020 års partistöd till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

De lokala partierna i Åmål som är representerade i kommunfullmäktige har rätt 

till partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 

årligen. Detta framgår i kommunallagen samt i Åmåls kommuns reglemente för 

partistöd som fullmäktige har antagit. Syftet med partistödet är att stärka 

partiernas ställning i den lokala demokratin. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 

mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 

respektive parti har. 

Samtliga partier, utom Vänsterpartiet, som uppfyller kriterierna för att få 

partistöd, har inkommit med sina redovisningar senast 20 april för utbetalning av 

partistöd under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 61 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 21 april 2021 

- Partistödsöversikt för 2021 

- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Moderaterna 

- Ansökan/redovisning från Liberalerna 

- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 

- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2021/61 

KS § 102 Avveckling av 
donationsfonder/stiftelser inom Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avveckla 22 donationsfonder/stiftelser, enligt redovisad bilaga, genom att 

förbruka fondernas och stiftelsernas tillgångar för det ändamål som anges i 

respektive stiftelseurkund eller i beslut från Kammarkollegiet tills de är till fullo 

förbrukade. 

2. att ansöka om godkännande av beslutet hos Länsstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen förvaltar idag 26 donationsfonder/stiftelser. Detta innebär att 

kommunen åtagit sig att i stiftelseform ansvara för förvaltning och utdelning av 

medel enligt stiftarens vilja. Stiftelserna har utdelning efter ansökningar för bidrag 

till exempelvis studier och rehabilitering eller utdelning i form av stipendier och 

till gemensamma skolresor. 

22 stycken av dem har så lite kapital att den låga eller obefintliga avkastningen 

gör att de inte bär sina egna kostnader, samt att tillgångarna i övrigt inte är 

tillräckliga för att främja stiftelsernas ändamål. De senaste fem åren har det inte 

funnits något att dela ut i och med att det är räntan som används till utdelning. 

Aktuella stiftelsers kapital kan, efter beslut av kommunstyrelsen och 

godkännande av Länsstyrelsen, delas ut till de destinatärer och till det ändamål 

som anges i respektive stiftelses urkund eller i beslut från Kammarkollegiet tills 

de är förbrukade. Kapitalet  i varje stiftelse varierar stort mellan omkring 1000 kr 

och 300 000 kr. 

Stiftelserna bedöms uppfylla kraven för upphörande enligt kap 6 § 5 

Stiftelselagen: 

”Förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål 

vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar 

detta, om  

1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 

2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren, 

3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången 

av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio 

gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken, samt 

4. stiftelsen saknar skulder.” 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 62 

- Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 19 april 2021 

- Sammanställning donationsfonder/stiftelser som kan upplösas samt dess saldo 

per 2020-12-31 

Beslutet skickas till 

Carina Joghammar, ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2021/96 

KS § 103 Ekonomisk prognos efter mars 2021 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter mars månad år 2021 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter februari beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till -2,8 mnkr. Jämfört 

med budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -5,4 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 mars 2021” daterad den 

21 april 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 28 april 2021 § 62 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 22 april2021 

- Ekonomisk prognos efter mars 2021 den 21 april 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________  
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KS § 104 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Personalchefens delegationsbeslut den 22 april 2021 

__________  
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KS § 105 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll ÅKAB 29 april 2021 

- Protokoll SÅAB 21 april 2021 

- Protokoll KSAU 28 april 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/34 

KS § 106 Riktlinjer för uthyrning av Gamla 
kyrkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riktlinjerna gällande uthyrning av Gamla 

kyrkan i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Gamla kyrkan är Åmåls äldsta byggnad och uppfördes 1669. Åmåls kommun äger 

fastigheten och Åmåls Kommunfastigheter ansvarar för förvaltningen.  

Visionen av fastigheten är en funktionell och flexibel plats för konserter, 

utställningar, konferenser och andra evenemang. Den omgivande parken är en 

lugn oas, med viloplatser, skulpturutställningar och ljussättning.   

Lokalen rymmer cirka 350 personer och nyttjas främst under perioden maj-

september, men tack vare det nya värmesystemet kan den även nyttjas under hela 

året. Lokalen saknar vatten, avlopp och toaletter, vilket ställer högre krav kring 

uthyrning och den som hyr.   

Turistbyrån som ligger under näringslivs-

 och kommunikationsenheten ansvarar för bokning och service i samband med 

uthyrning av lokalen.   

Gamla kyrkan nyttjas årligen för:   

• Konserter, festivaler Musikskolan, Karlbergsgymnasiet, lokalt 

musikliv, marknader, Bluesföreningen, studieförbund, med flera.   

• Huvudarena vid Dalslands Litteraturförenings arrangemang Bokdagar i 

Åmål.   

• Utställningslokal vid Åmåls Fotofest.   

• Bluesföreningen/Åmåls Bluesfest som konsertarena och invigningslokal 

för eventet.   

• Resurslokal vid officiella firandet av Nationaldagen och liknande event.   

• Privata tillställningar såsom bröllop, dop, med mera.   

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 65 

- Tjänsteskrivelse av näringslivs- och kommunikationschef den 21 april 2021 

Beslutet skickas till 

Näringsliv- och kommunikationschef 

__________  
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Dnr KS 2021/98 

KS § 107 Avgift för uthyrning av Gamla kyrkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avgifterna för uthyrning av Gamla 

kyrkan i enlighet med tjänsteskrivelsen, med förändringen att Åmåls kommuns 

kostnad för hyra av Gamla kyrkan är på samma avgiftsnivå som föreningarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Gamla kyrkan är Åmåls äldsta byggnad och uppfördes 1669. Åmåls kommun äger 

fastigheten och Åmåls kommunfastigheter AB ansvarar för förvaltningen.  

Visionen av fastigheten är en funktionell och flexibel plats för konserter, 

utställningar, konferenser och andra evenemang. Den omgivande parken är en 

lugn oas, med viloplatser, skulpturutställningar och ljussättning.   

Lokalen rymmer cirka 350 personer och nyttjas främst under perioden maj-

september, men tack vare det nya värmesystemet kan den även nyttjas under hela 

året. Lokalen saknar vatten, avlopp och toaletter, vilket ställer högre krav kring 

uthyrning och den som hyr.   

Turistbyrån, som ligger under näringslivs- och kommunikationsenheten, ansvarar 

för bokning och service i samband med uthyrning av lokalen.   

Avgiften för uthyrning har under flera år legat på en mycket låg nivå, och det är 

därmed dags att se över nivåerna.   

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 66 

- Tjänsteskrivelse av näringslivs- och kommunikationschef den 21 april 2021 

Beslutet skickas till 

Näringsliv- och kommunikationschef 

__________  
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Dnr KS 2021/136 

KS § 108 Anslutning till Hållbarhetsklivet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 

Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring, vilket innebär att kommunen tar 

aktiv ställning för en hållbar besöksnäring. 

Sammanfattning av ärendet 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 

Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata 

aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle.  

Turistrådet Västsverige bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig 

till Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och alla 

besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 

omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030, med särskilt 

fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de 

vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i 

Västsverige. 

De fyra principerna är;  

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt  

2. Bra för både boende och besökare  

3. Fler besökare när och där det inte är fullt  

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

De ansluta aktörerna delar med sig av konkreta initiativ på den gemensamma 

portalen hållbarhetsklivet.se för att inspirera andra. I dagsläget är samtliga 

kommuner förutom Åmål samt dryga 150 besöksnäringsföretag i Västsverige 

anslutna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 67 

- Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare den 21 april 2021 

- Hållbarhetsklivet, Turistrådet Västsverige, januari 2021 

Beslutet skickas till 

Turistrådet Väst 

__________  
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Dnr KS 2020/249 

KS § 109 Information: Grafisk profil för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och kommunikationschef Kristoffer Ljung informerar 

kommunstyrelsen om arbetet med att utveckla Åmåls kommuns grafiska profil 

och visar exempel på hur det färdiga materialet kommer att se ut. 

__________ 


