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Justeringens plats och tid stadshuset, den 1 juni 2021 kl 15:00. 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 56–81 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén §§ 56-65, 70-81              Göran Karlsson §§ 66-69 
  
  
Justerare  
 Ann Ottosson §§ 56-68, 70-81         Christer Törnell § 69           Carina Plate 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-05-25 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-01 Datum då anslaget tas ned 2021-06-22 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 13:00–17:11 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, § 61 

Lennart Hansson, ordförande, kommunrevisionen, § 62 

Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommundirektör, § 64 

Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, § 58 

Magnus Dalsbo, VD, ÅKAB, SÅAB, §§ 59-60 

Joakim Hansson, ekonomichef, ÅKAB, SÅAB, §§ 59-60 

Kristin Björk, internationell strateg, § 74 
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Ledamöter Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Olof Eriksson (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Robbin Larsson (V) 

Christer Örtegren (S) 

Hassan Dalo (S), §§ 59-81 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Ann Ottosson (M) 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Anders Bäckström (C) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Linda Stenberg (SD) 

Lars Wising (SD) 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Göran Karlsson (S), 1:e vice ordförande 

Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 
 

  
Tjänstgörande ersättare Carina Plate (S), ersätter Sofia Karlsson (S) 

Rolf B Andersson (S), ersätter Tobias Holmberg (S) 

Ulla Pettersson (S), ersätter Michael Henriksson (S) 

Anders Hög (S), ersätter Maria Bertilsson Sandin (S) 
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KF § 56 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Carina Plate (S), Ann Ottosson (M) och 

Christer Törnell (KD) till justerare. Justering kommer att vara den 1 juni 2021 kl 

15:00 på stadshuset. 

__________  
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KF § 57 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden uppmärksammar fullmäktige på att en motion lagts till ärendelistan 

under dagen som ärende 26. 

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KF § 58 Information: Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrategen informerar om aktuellt läge för covid-19 nationellt och 

regionalt samt för Åmåls kommun. 

__________  
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Dnr KS 2021/117 

KF § 59 Information: Årsredovisning 2020 
Stadsnät i Åmål AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

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 femårskampanjer, 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 nio 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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 76 

- Protokoll årsstämma den 1 april 2021 

Beslutet skickas till 

Magnus Dalsbo 

__________  
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Dnr KS 2021/113 

KF § 60 Information: Årsredovisning 2020 
Åmåls kommunfastigheter AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

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, 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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 75 

- Protokoll årsstämma den 1 april 2021 

Beslutet skickas till 

Magnus Dalsbo 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 61 Information: Årsredovisning 2020 för 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson informerar om årsredovisningen för Åmåls 

kommun för år 2020. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2020 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 62 Information: Revisionberättelse 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Hansson (L), ordförande för kommunrevisionen informerar om 

kommunrevisionens årliga arbete samt kommenterar revisorernas redogörelse och 

revisionsberättelsen avseende verksamheten 2020. 

Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse för år 2020 att 

kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och beredningar samt dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Kommunrevisionen tillstyrker också att Åmåls kommuns årsredovisning 2020 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsberättelse 2020 med bilagor 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 63 Beslut: Årsredovisning 2020 för Åmåls 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år 2020. 

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 kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 74 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 22 mars 2021 

- Årsredovisning 2020 Åmåls kommun 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S) och Peter Olsson (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag att godkänna årsredovisningen. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2021/109 

KF § 64 Rapport för uppföljning och analys av 
Åmåls kommuns arbete med globala målen i 
Agenda 2030 år 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

2. 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 

Tillförordnad kommundirektör Jan-Erik Samuelsson föredrar den rapport som 

tagits fram för 2020. 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 
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anvisningar till verksamhetsplaner som styrelse, nämnder och bolag ska 

ha i beaktande vid planering av sina verksamheter. 

• 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 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 90 

- 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  

__________  
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Dnr KS 2021/81 

KF § 65 Bokslut 2020  - Teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och godkänner - för Åmåls 

del - teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls 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 underskott 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 kommunstyrelsen den 14 april 2021 § 77 

- 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 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 66 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv:  

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Hassan Dalo (S) 

Michael Henriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Göran Karlsson (S). 

Kansli- och utredningschef Björn Skog informerar inledningsvis om olika typer 

av jäv inför samtliga ärenden om ansvarsfrihet. 

Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter 

avseende 2020 års verksamhet tas upp för behandling. Ordföranden föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 

enskilda förtroendevalda med hänvisning till kommunrevisionens 

revisionsberättelse för 2020. 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 67 Ansvarsfrihet för krisledningsnämnden 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja krisledningsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv:  

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Christer Törnell (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Jerry Saxin (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Göran Karlsson (S). 

Frågan om ansvarsfrihet för krisledningsnämnden och dess enskilda ledamöter 

avseende 2020 års verksamhet tas upp för behandling. Ordföranden föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för krisledningsnämnden och 

dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till kommunrevisionens 

revisionsberättelse för 2020. 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 68 Ansvarsfrihet för välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Ewa Arvidsson (S) 

Hassan Dalo (S) 

Christer Örtegren (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Anne Kaye (SD) 

Ove Kaye (SD) 

Ulla Pettersson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Göran Karlsson (S). 

Frågan om ansvarsfrihet för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och dess 

enskilda ledamöter avseende 2020 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda med 

hänvisning till kommunrevisionens revisionsberättelse för 2020. 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 69 Ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnden och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Lotta Robertsson-Harén (MP) 

Jerry Saxin (S) 

Peter Olsson (V) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Ann Ottosson (M) 

Anders Hög (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Linda Stenberg (SD) 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av vice ordförande Göran Karlsson (S). 

 

Frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda 

ledamöter avseende 2020 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för barn- 

och utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2020. 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 70 Ansvarsfrihet för bygg- och 
miljönämnden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

  

Michael Karlsson (S) 

Göran Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Anders Bäckström (C) 

Michael Henriksson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och dess enskilda ledamöter 

avseende 2020 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för bygg- 

och miljönämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2020. 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 71 Ansvarsfrihet för 
överförmyndarnämnden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja överförmyndarnämnden och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Christer Törnell (KD) 

Olof Eriksson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess enskilda ledamöter 

avseende 2020 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för 

överförmyndarnämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2020. 

__________  
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Dnr KS 2021/85 

KF § 72 Ansvarsfrihet för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet, för Åmåls 

kommuns del. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Hassan Dalo (S) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Christer Törnell (KD) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Michael Karlsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och dess 

enskilda ledamöter avseende 2020 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för teknik- 

och fritidsnämnden Säffle-Åmål och dess enskilda förtroendevalda med 

hänvisning till kommunrevisionens revisionsberättelse för 2020. 

Beslutet skickas till 

Säffle kommun 

__________  
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Dnr KS 2021/133 

KF § 73 Internationell strategi  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den internationella strategin för Åmåls 

kommun att gälla från den 1 juli 2021 till och med 31 december 2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristin Björk, internationell strateg föredrar ärendet. Åmåls kommuns 

internationella arbete 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 kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 98 

- Tjänsteskrivelse av internationell strateg den 21 april 2021 

- Förslag till Internationell strategi för Åmåls kommun 2021-2025 

Beslutet skickas till 

Internationell strateg 

__________  
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Dnr KS 2021/135 

KF § 74 Omdisponering av stipendiemedel från 
kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 99 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 21 april 2021 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Internationell strateg 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-05-25  25 (33) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/261 

KF § 75 Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 100 

- 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  

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland  

Polisen i Åmål  

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2021/104 

KF § 76 Ansökan om lokalt partistöd 2021 samt 
redovisning av erhållet partistöd 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 101 

- 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 som berörs av beslutet 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-05-25  28 (33) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2017/180 

KF § 77 Utökning av borgensram för 
Föreningen Fengersfors Folkets hus  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Jäv 

Monica Lindstrand (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

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). 

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. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 12 maj 2020 § 95 

- 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 

Michael Karlsson (S), Peter Olsson (V) och Leif Aronsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Ove Kaye (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, del att bifalla förslaget 

från kommunstyrelsen, dels att avslå förslaget. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att bifalla förslaget från kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Ove Kaye (SD) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

"Vid kommunfullmäktigemötet den 25/5 2021 yrkade Sverigedemokraterna 

avslag på utökat borgensåtagande för Föreningen Fengersfors Folkets hus. 

Utökat borgensåtagande skulle betyda att kommunen som såsom för egen skuld 

ingår en generell borgen om ett högsta lånebelopp om 1 500 000 kr. Föreningen 

har också ett ränte- och amorteringsfritt lån av Åmåls kommun om 450 000 kr 

sedan 2006. 

Innan den tänkta renoveringen är fastigheten värderad till 900 000 kr och den 

kommer naturligtvis att öka värde efter renoveringen, dock uppgår lånen till nästa 

2 000 000 kr. 

I tjänsteskrivelsen står det bland annat att 'ett alternativ där kommunen måste 

fullfölja dina borgensåtaganden kan innebära stora kostnader för kommunen sett 

till fastighetsvärdet i förhållande till nuvarande belåning'. Det är skattebetalarnas 

pengar vi talar om här och riskerar, Sverigedemokraterna ställer inte upp på att 

riskera skattepengar på detta vis så därför yrkade vi avslag på förslag till beslut." 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Föreningens Fengersfors Folkets Hus 

__________  
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Dnr KS 2021/100 

KF § 78 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående gemensamma 
samarbeten med andra kommuner - Peter 
Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) från Peter Stenberg (L). Interpellationen anmäldes till 

kommunfullmäktige den 30 mars 2021. 

Ett interpellationssvar har inkommit från Michael Karlsson (S), 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 18 mars 2021 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) 

__________  
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Dnr KS 2021/73 

KF § 79 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) och Michael Karlsson (M) informerar om ärenden från 

direktionens möte den 6 maj 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll direktionsmötet i korthet den 6 maj 2021 

__________  
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KF § 80 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om ett kommande ägarsamråd med 

samordningsförbundet BÅDESÅ. 

__________  
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Dnr KS 2021/176 

KF § 81 Motion om flaggpolicy - Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ove Kaye (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att kommunen inför en 

policy som reglerar när flaggning ska ske på kommunens flaggstänger och vilka 

flaggor som kommunen ska flagga med. Ove Kaye (SD) presenterar kort 

innehållet i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Ove Kaye (SD) den 25 maj 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 


