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KS § 110  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Michael Karlsson (M). 

__________  
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KS § 111 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- behandla ärende 4-5 i dagordningen, rörande renovering av simhallen och 

finansieringen av densamma, som informationsärenden vid dagens sammanträde. 

Den information som ges muntligen under mötet skickas också ut skriftligen inför 

ett extra kommunstyrelsemöte där ärendet kan avgöras senare i juni 2021. 

- ärende 6-7 i dagordningen, regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

samt utvärdering av fullmäktiges sammanträden, utgår och tas upp för behandling 

av kommunstyrelsen i augusti 2021.  

- en politisk information erbjuds ledamöterna efter dagens sammanträde, rörande 

rekrytering av ny kommundirektör. 

Med dessa förändringar beslutar kommunstyrelsen att anta ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden föreslår att då fullmäktiges ordförande är förhindrad att delta på 

dagens sammanträde, behandlas ärende 6 och 7 i den utsända dagordningen 

(regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda samt utvärdering av 

fullmäktiges sammanträdestid) först i augusti, när ordföranden kan vara med och 

föredra innehållet. Övriga ledamöter håller med. 

Michael Karlsson (M) önskar att ett informationsärende rörande rekrytering av 

kommundirektör läggs till dagordningen. Ordföranden föreslår att en information 

i frågan ges till de förtroendevalda efter ordinarie möte och kommunstyrelsen 

samtycker. 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar på att ärende 4 och 5 i dagordningen, rörande 

renovering av simhallen och finansieringen av densamma, endast behandlas som 

informationsärenden, eftersom kompletteringar i beslutsunderlagen saknas. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag rörande dagordningen. Dels det 

utsända förslaget, dels Michael Karlssons (M) yrkande om att behandla ärendena 

om simhallen som informationsärenden. 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 

kommunstyrelsen är av meningen att ärendena ska vara beslutsärenden under 

dagens sammanträde.  

Ajournering av mötet begärs och verkställs 09:20-09:26. Efter ajourneringen tas 

frågan upp på nytt och kommunstyrelsen enas om att behandla ärendena om 

simhallens renovering som informationsärenden på dagens sammanträde, samt att  
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ett extra kommunstyrelsesammanträde, där ärendena avgörs, kommer att kallas 

till senare i juni. 

__________  
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Dnr KS 2020/478 

KS § 112 Information: Campus Dalsland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristina Sandström, ny projektledare för Campus Dalsland, besöker 

kommunstyrelsen för att presentera sig och ge en information om nuläget i 

projektet.  

__________  
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Dnr KS 2020/425 

KS § 113 Renovering av bassänger i Åmåls 
simhall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och 

standard. En arbetsgrupp bestående av personal från teknik- och 

fritidsförvaltningen samt Åmåls kommunfastigheter AB, som också är 

fastighetsägare, har på kommunstyrelsens uppdrag arbetat fram ett förslag på 

renovering. 

Förslaget innehåller bland annat ny beklädnad i den största bassängen, 

ombyggnation av gymdelen, ny rutschkana, vattenrening med mera. 

Renoveringen är planerad att påbörjas hösten 2021 och beräknas ta omkring 14 

månader att slutföra. Investeringskostnaden, som belastar Åmåls 

kommunfastigheter AB, beräknas uppgå till 47,5 mnkr. 

För hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden, beräknas investeringarna medföra en 

hyreshöjning på omkring 2 mnkr per år, från 2023. 2019 års hyra uppgår till 4 

mnkr per år. Denna ökade hyreskostnad samt bortfallet i intäkter då 

renoveringsarbetet pågår, är en budgetfråga där budgetutskottet och sedermera 

kommunfullmäktige har att, i dialog med teknik- och fritidsnämnden, säkerställa 

att nämnden får rätt förutsättningar att klara den ökade hyran. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 72 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 6 maj 2021 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 2021, 

§ 44 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 262 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/425 

KS § 114 Finansiering av renovering av Åmåls 
simhall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har i dialog med ägaren till simhallen i 

Åmål, Åmåls kommunfastigheter AB, samt kommunstyrelsen i Åmål utarbetat ett 

förslag till renovering av simhallen. Anläggningen är, trots renovering 2013-2014, 

ålderstigen och i behov av utveckling för att passa dagens verksamhet samt 

besökarnas krav och förväntningar. Renoveringen kalkyleras enligt 

renoveringsförslaget till 47,5 mkr. 

Fastighetsägaren, Åmåls kommunfastigheter AB, har att hantera 

investeringskostnaderna medan hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden Säffle-

Åmål behöver säkerställa att man även i framtiden kommer att ha förmåga att 

betala den kraftigt ökade hyran. Dagens hyresnivå på 4 mkr/år (enligt 2019 års 

siffror) förväntas öka till omkring 6 mkr/år från 2023. 

För att ge trygghet och arbetsro för såväl fastighetsägare som hyresgäst, men 

också tydligt markera för kommunfullmäktige att investeringen behöver beaktas i 

2022 års budgetprocess, men även framledes, behöver kommunfullmäktige i 

Åmål ställa sig bakom investeringen. Budgetutskottet måste i dialog med teknik- 

och fritidsnämnden i god tid planera för de ökade kostnaderna och sannolikt 

kommer nämndens ekonomiska ramar att märkbart behöva justeras uppåt inom 

området för idrottsanläggningar, som redan idag är en avsevärd del av nämndens 

kostnadsmassa. 

Parallellt med detta behöver nämnden, å sin sida, presentera strategier för att med 

de tilldelade medlen utöva väl avvägd ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 73 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 7 maj 2021 

- Tjänsteskrivelse i ärendet ”Renovering av Åmåls simhall” från kansli- och 

utredningschefen den 6 maj 2021 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 2021, 

§ 44 
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Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2021/149 

KS § 115 Krisberedskapsplan- 
Trygghetspunkter och evakuering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar gällande förslag av krisberedskapsplanen 

trygghetspunkter och evakuering. 

Kommunstyrelsen uppdrar respektive nämnd att följa upp arbetet med resterande 

krisberedskapsplaner. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande beslut dnr KS 2020/50 ska följande krisberedskapsplaner tas fram 

innan årsskiftet 2021/2022. 

Nödvattenplan   Teknik- och fritidsnämnden 

Översvämning   Teknik- och fritidsnämnden 

Större skogsbrand  Kommunstyrelsen 

Olycka farligt gods E45/164/järnvägen Kommunstyrelsen 

Trygghetspunkter och evakuering  Kommunstyrelsen 

Planerna tas fram efter att de definieras som troliga scenarion i kommunens 

övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Planerna tas fram i samarbete med 

berörda aktörer samt Åmåls kommuns säkerhetsstrateg. 

Krisberedskapsplan - trygghetspunkter och evakuering är ett samarbete med 

Svenska kyrkan Åmål. 

Krisberedskapsplanen syftar till underlätta beslutsprocessen och minska mänskligt 

lidande. Platserna är valda i hela kommunens geografiska område och planerade 

efter människors behov och möjligheter. 

Byggnaderna är valda efter redan existerande möjligheter till våra kritiska 

beroenden exempelvis reservkraft, köksutrustningar med mera. 

Genom att i ett tidigt skede definiera dessa punkter, kan vi utveckla och för-öva 

respektive punkt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 79 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetsstrateg den 10 maj 2021 

- Krisberedskapsplan trygghetspunkter och evakuering 

Beslutet skickas till 

Säkerhetsstrateg 

__________  
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Dnr KS 2021/137 

KS § 116 Nya lokaler för Åmåls kommunarkiv 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

• Ge Åmåls kommunfastigheter AB ett ägardirektiv att projektera för nya 

lokaler för Åmåls kommunarkiv. 

• Lokalerna ska byggas, ägas och förvaltas av Åmåls kommunfastigheter 

AB. 

• Lokalerna ska uppfylla de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter för 

arkivlokaler (RA-FS 2013:4) och planeras på ett sådant sätt att de kan 

uppfylla dagens behov, liksom svara upp mot kommunens beräknade 

kapacitetsbehov under de närmast 30–40 åren i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

• De nya arkivlokalerna ska förläggas i nära anslutning till Åmåls 

kommuns förvaltningsbyggnader. 

• Kostnaden för investeringen belastar kommunstyrelsen som 

hyreskostnad.  

• Det hemställs till budgetutskottet att i kommande budgetarbete säkerställa 

att kommunstyrelsen tilldelas medel som gör att verksamheten kan bära 

de ökade hyreskostnader som uppstår i samband med uppförande av nya 

arkivlokaler. 

• Förvaltningen uppdras att i samband med flytten av kommunarkivet till 

nya lokaler, säga upp de avtal om samverkan som för närvarande gäller 

mellan Åmåls kommun och Föreningsarkivet i Åmål.  

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns centrala arkiv har sedan det tidiga 1970-talet varit beläget i 

källaren på den byggnad som idag går under namnet ”Kulturhuset” (Kungsgatan 

20). Lokalerna har flera stora och allvarliga brister vilket gör dem olämpliga som 

centralt kommunarkiv. För att Åmåls kommun ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter som arkivmyndighet enligt bland annat arkivlagen, behövs nya 

lokaler på en helt ny geografisk plats, uppförda enligt Riksarkivets regelverk.  

Åmåls kommun arbetar enligt principen att Åmåls kommunfastigheter AB primärt 

ska stå som ägare till och hyresvärd för de kommunala verksamhetslokalerna, 

varför det är lämpligt att bolaget får i uppdrag att projektera för och därefter 

genomföra en byggnation av nya arkivlokaler som Åmåls kommun, genom 

kommunstyrelsen hyr. 

Genom kommunarkivets flytt till nya lokaler, ska gällande samverkansavtal 

mellan Åmåls kommun och Föreningsarkivet i Åmål sägas upp. Föreningsarkivet 

avser att ansöka om någon form av verksamhetsstöd från Åmåls kommun och att 

även fortsatt bedriva sin verksamhet i lokalerna på Kungsgatan 20, vilket är 

möjligt då organisationen är en förening, inte myndighet, och därtill lyder under 

andra lagar och förordningar än ett kommunarkiv. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 76 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 4 maj 2021 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomienheten 

Kommunarkivarie 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-06-02  14 (33) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/146 

KS § 117 Anvisningar för verksamhetsplan och 
budgetram år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anvisningar för verksamhetsplaner och beslut om preliminära budgetramar, som 

kommunstyrelsen tillsänder kommunens samtliga styrelser och nämnder, ska 

spegla övergripande prioriteringar och målområden där det är särskilt angeläget 

att kommunen förstärker sitt arbete med målet att uppnå en hållbar 

samhällsutveckling. 

Enligt budgetprocessen ska varje nämnd inför budgetutskottets sammanträde i 

maj besluta om budgetförslag för kommande budgetår utifrån omvärldsanalyser 

och uppföljning/analys av budget för föregående år samt därefter informera 

budgetutskottet om sina verksamheter och genomförda analyser. 

Under budgetutskottets sammanträde vecka 20 har ställningstaganden från 

samtliga berörda nämnder mottagits genom att kommunens förvaltningar, 

nämnder och bolag har presenterat sina uppfattningar om nuläget i verksamhet 

och ekonomi. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 26 maj 2021 § 7 

- Anvisningar för verksamhetsplaner och budgetramar 2022 

- Budgetförutsättningar 2022 

- Budgetförslag från nämnderna (VAN, BUN, KS, TFN) 

 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

Sydöstra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 
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Bygg- och miljönämnden 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Ekonomichef 

Förvaltningschefer 

__________  
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Dnr KS 2021/187 

KS § 118 Uppdrag: Strategiskt 
utredningsuppdrag om fotbollsanläggningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att genomföra en 

strategisk utredning rörande fotbollsanläggningar i Åmåls kommuns tätort. Målet 

med utredningen ska vara att vägleda budgetutskottet och Åmåls kommun kring 

beslut om investeringar, underhåll och lokalisering.  

Utredningen ska fokusera på förutsättningar för fotbollsföreningarna att i 

framtiden bedriva matchspel samt träningar, identifiera potentiella 

samordningsvinster och ge förslag som bidrar till god ekonomisk hushållning.  

Utredningen ska också överväga potentiella positiva effekter på utvecklingen av 

tätorten i allmänhet och Örnäsområdet i synnerhet.  

Utredningen ska vara budgetutskottet till handa i tid för budgetarbetet under 

vecka 42, 2021 och ytterligare utredningsdirektiv samt delavstämningar kan 

komma under utredningstiden. 

Sammanfattning av ärendet 

Under budgetutskottets arbete under våren har det uppstått ett behov av att få 

analyser och underlag som kan vara vägledande inför investeringar och beslut 

rörande anläggningar för fotbollens matchspel och träningar i kommunens tätort.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 

Fritidschefen inom teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2021/186 

KS § 119 Uppdrag: Utredning om samordning 
av investeringar inom VA och Gata 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att genomföra en 

utredning rörande samordning av investeringar inom områdena gata samt vatten 

och avlopp. För den kommande åttaårsperioden ska utbytestakten vara i 

genomsnitt 80 år. 

Utredningen ska vara budgetutskottet till handa i tid för budgetarbetet under 

vecka 42, 2021 och ytterligare utredningsdirektiv samt delavstämningar kan 

komma under utredningstiden. 

Sammanfattning av ärendet 

Under budgetutskottets arbete under våren har frågan väckts om det kan finnas 

potential för mer synkroniserad planering av investeringar inom teknik- och 

fritidsnämndens verksamhetsområden gata respektive vatten och avlopp. 

Budgetutskottet önskar därför underlag och förslag som kan bidra till kommande 

beslut i den fortsatta budgetprocessen, både avseende 2022 men också 

långtidsbudgeten. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för teknik- och fritidsförvaltningen i Säffle-Åmål 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2021/96 

KS § 120 Ekonomisk prognos efter april 2021 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter april månad år 2021 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter april beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till -1,9 mnkr. Jämfört med 

budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -4,5 mnkr. 

Prognosen är förbättrad med 0,9 mnkr jämfört med prognosen efter mars. 

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 april 2021” daterad den 

11 maj 2021. 

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

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

och specifika för respektive nämnd och styrelse. 

I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2021 (tertial 1) presenteras 

redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 83 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 12 maj 2021 

- Ekonomisk prognos efter april 2021 den 11 maj 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2021/180 

KS § 121 Tertialrapport efter april 2021 - 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger tertialrapport efter april 

2020 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för de 

skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och 

-1 375 tkr avser Åmål. Underskottet avser intäktsbortfall för kommunens 

simhallar p.g.a. pandemin. Åmåls simhall skall även renoveras vilket kommer att 

innebära en längre stängning. Nya statliga beslut rörande pandemilagen kan 

snabbt tas som eventuellt ändrar årets förutsättningar. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten -1 150 tkr, främst på grund av höga kostnader för vattenläckor och 

en omfattande reparation av en värmepump vid avloppsreningsverket. Säffles 

renhållningsverksamhet nuvarande prognos är +/-0, men då verksamheten för 

hushållsavfall övergår i egen regi 1/7 skall en jämförande kostnadskalkyl göras 

mot entreprenaddrift. 

 I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -700 tkr på grund av lägre kundintäkter 

och ökade personalkostnader. Renhållningsverksamheten prognosticerar nu +/-0, 

men nya avtal för Östbys verksamhet kan komma att påverka verksamheten 

negativt. 

För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som 

uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till 487 

tkr. 

För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på 1 672 

tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För Åmåls 

renhållning finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran för 

slamverksamheten på 1 366 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 11 maj 2021 

- Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden 

- Tertial sammanställning Åmål 
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Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2021/124 

KS § 122 Årsredovisning år 2020 för 
samordningsförbundet BÅDESÅ samt beslut 
om ansvarsfrihet för dess styrelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

2. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 2020 

beviljas. 

Jäv 

Jerry Saxin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) 

har översänt årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för ställningstagande 

angående godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundet samverkar inom rehabiliteringsområdet mellan parterna 

kommunerna Bengtsfors, Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmål samt 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Region 

Värmland. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 77 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 30 april 2021 

- Årsredovisning med bilaga, revisionsberättelser och revisionsrapport för 2020 

Beslutet skickas till 

BÅDESÅ 

__________  
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Dnr KS 2021/147 

KS § 123 Årsredovisning år 2020 för Fyrbodals 
kommunalförbund samt beslut om 
ansvarsfrihet för förbundsdirektion 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 

årsredovisningen för Åmåls kommuns del och lägga den till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 

förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund och dess enskilda ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 vad gäller Åmåls kommuns del.   

Jäv 

Michael Karlsson (S) och Michael Karlsson (M) deltar inte i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under denna beslutspunkt av vice ordförande Ewa Arvidsson (S). 

En årsredovisning för 2020 års verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund har 

upprättats och översänts till medlemskommunerna. Omsättningen i förbundet var 

41,6 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 miljon kronor lägre än föregående år. 

De delregionala tillväxtmedlen på 20,5 miljoner växlades upp till 149 miljoner 

kronor och har delfinansierat 38 projekt och verksamheter. 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. 

Direktionen ansvarar för att verksamhet bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer sam de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen 

ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisionen för Fyrbodals kommunalförbund tillstyrker att respektive fullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i 

densamma. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 78 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 12 maj 2021 

- Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020 

- Protokollsutdrag direktionen 6 maj 2021 § 41 

- Revisionsberättelse 

- Revisionsrapport årsredovisning 

- Revisionsrapport delårsrapport 
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Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2021/152 

KS § 124 Regler för tomtkö och tomtköavgift i 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

• införa tomtköregler enligt bilaga 

• införa tomtköavgift enligt bilaga 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun saknar idag en regelrätt tomtkö. Med anledning härav har 

samhällsbyggnadsenheten tagit fram förslag till tomtköregler som ska gälla för 

Åmåls kommun. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att en årlig avgift ska införas 

för de som ställer sig i kön. Detta för att hålla kön uppdaterad. En struktur för 

tomtkö behöver upprättas och som ett första steg i detta föreslås att tomtköregler 

införs samt en avgift på 200 kronor per år. 

Åmåls kommun har under de senaste åren inte haft någon fungerande tomtkö. 

Tillgängliga kommunala tomter har legat på kommunens hemsida och intressenter 

har kunnat ringa in och blivit anvisad en tomt. Tyvärr har uppföljningen varit 

bristfällig varför redan sålda tomter legat kvar vilket skapat stor förvirring. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 80 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 6 maj 2021 

- Bilaga Tomtkö  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-06-02  25 (33) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/153 

KS § 125 Nya Åmålsrundan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

• upphandla trafiken för Åmålsrundan i egen regi, 

• komplettera med ytterligare tre hållplatser, 

• anpassa tidtabellen efter att ha fastställt behovet, 

• införa gratistrafik med Åmålsrundan, och att 

• kostnader för drift och investering budgeteras till 2023. 

• genomföra en utredning av skatteväxlingseffekten. 

Sammanfattning av ärendet 

Till och med år 2022 kommer Åmålsrundan att fortsätta köras av Västtrafik, med 

avgångar måndag – fredag. Därefter övergår ansvaret till kommunen, och beslut 

behöver fattas gällande Åmålsrundans framtid. Från och med år 2023 föreslås att 

Åmåls kommun själv upphandlar och ansvarar för Åmålsrundan. Vidare föreslås 

att Åmålsrundan ska ha en något förändrad rutt och att den på så vis anpassas 

efter de förändringar som är aktuella i Åmåls kommun just nu. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 81 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 9 maj 2021 

Yrkande 

Jerry Saxin (S) och Peter Olsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________  
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Dnr KS 2019/257 

KS § 126 Svar på motion om att kommunen tar 
ett samlat grepp för museiverksamheten inom 
Åmåls kommun - Göran Karlsson (S) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Karlsson (S) inkom den 28 juni 2019 med en motion. Motionens syfte är 

att Åmåls kommun tillsammans med berörda föreningar tar ett samlat grepp om 

museiverksamheterna i Åmåls kommun 

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 24 september 2019 (KF § 149). 

Kommunfullmäktige beslutade då att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Kulturenheten har utrett motionen och föreslår att under hösten 2021 inleda ett 

arbete i motionens anda för att hitta samverkan mellan Åmåls kommun och flera 

museer i kommunen. I och med detta anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 82 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 12 maj 2021 

- Motion från Göran Karlsson (S) den 28 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Kulturchefen 

Motionären 

__________  
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Dnr KS 2020/275 

KS § 127 Svar på medborgarförslag om 
trafikåtgärder runt Gamla kyrkan - Sten Nilsson 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att förbudet mot 

trafik med fordon på Hamngatan, delen mellan Kyrkogatan och Rålinsgatan, 

förlängs till Södra Ågatan. I medborgarförslaget önskas även att 30km/h ska 

införas på Hamngatan och Strandgatan. 

Ärendet har remitterats till teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål som 

behandlade ärendet på sitt sammanträde den 18 maj 2021 (§ 56). Nämndens 

beslut blev att föreslå fullmäktige i Åmål att anse förslaget som besvarat. På 

försök införs en tillfällig hastighetsanpassning på 30 km/h under sommarperioden 

och under denna tid hinner den så kallade "centrumutredningen" bli färdig. Denna 

förväntas innehålla mer permanenta förslag till lösningar på en rad aspekter av 

fordonstrafiken i centrum. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 18 maj 2021 § 56 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen den 22 april 2021 

- Medborgarförslag från Sten Nilsson den 30 juni 2020 

Yrkande 

Ulla Berne (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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Dnr KS 2021/145 

KS § 128 Uppföljning av mål i avfallsplan 2017-
2022 för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen 

och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 21 juni 2017 antog kommunfullmäktige en avfallsplan för perioden 2017 - 

2022. Planens mål ska följas upp och utvärderas efter tre år. 

Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda eller har 

påbörjats. 

Utfallet av åtgärderna är blandar, till exempel visar uppföljningen att åtgärder för 

att öka återanvändningen har gett positiva resultat, medan åtgärderna för att öka 

återvinningen inte ser ut att ge önskad effekt. 

Ett antal nya åtgärder föreslås under de två sista åren av planperioden. Prognosens 

är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under 2022. Huvudsyftet med 

de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför framtagandet av förslag 

till ny avfallsplan för perioden 2023-2028. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 71 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden 20 april 2021 § 40 

- Beslut teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 6 april 2021 § 14 

- Tjänsteyttrande den 8 februari 2021 

- Bilaga Uppföljning av mål i avfallsplan för Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2021/178 

KS § 129 Information: Skrivelse från 
överförmyndarnämnden till kommunalråden 
gällande samverkansavtalet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

- notera informationen.  

- ge i uppdrag åt ordföranden i Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 

överförmyndarnämnd att tillsammans med överförmyndarenheten och i dialog 

med övriga ingående kommuner, samordna ett möte där frågan diskuteras, efter 

sommarsemestrarna 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse har inkommit från Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 

överförmyndarnämnd till kommunalråden i samtliga kommuner som ingår i 

nämnden. Skrivelsens budskap är att överförmyndarnämnden önskar att 

nämndens ledamöter görs mer involverade i budgetprocessen, vilket enligt 

samverkansavtalet regelbundet ska ske. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Överförmyndarnämnden den 12 april 2021 

Beslutet skickas till 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 

Överförmyndarenheten 

__________  
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Dnr KS 2020/338 

KS § 130 Information: Beslut från Bengtsfors 
kommun angående kommunalt 
medbestämmande vid nyetablering av 
gruvverksamhet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger sitt stöd till fortsatt deltagande i 

gemensamt påverkansarbete för att stärka kommunalt medbestämmande i frågan 

om tillstånd för gruvdrift inom kommunens geografiska område. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsen om att en förfrågan 

har inkommit från Bengtsfors kommun om att uppvakta regeringen för att stärka 

kommunernas möjlighet till medbestämmande vid beslut om tillståndsgivning för 

gruvverksamhet inom kommunens geografiska område. 

Ordföranden har gett positivt besked på förfrågan med stöd i tidigare ärenden 

rörande potentiell gruvdrift inom Åmåls kommuns gränser där kommunstyrelsen 

varit överens om vikten av dialog mellan stat och kommun, samt att kommunens 

åsikt ska vara en del i beslutet om eventuell tillståndsgivning. 

Kommunstyrelsen meddelar att man enhälligt är för att medverka i sådant 

påverkansarbete gentemot regeringen och åsikter framförs också för att den 

enskilde markägarens ersättning och ställning vid gruvdrift, skulle behöva stärkas. 

Beslutsunderlag 

- Beslut från kommunfullmäktige i Bengtsfors den 3 maj 2021 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

__________  
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KS § 131 Information: Möten med BÅDESÅ och 
RäddSam  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Jerry Saxin (S) ger en nulägesinformation, bland annat om vad som behandlats på 

nyligen genomförda möten inom samordningsförbundet BÅDESÅ och Christer 

Törnell (KD) informerar om motsvarande läge samt genomförda möten inom 

RäddSam. 

__________  
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KS § 132 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut färdtjänst den 11 maj 2021 

- Delegationsbeslut personalchef den 27 maj 2021 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-06-02  33 (33) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 133 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- SÅAB 11 maj 2021 

- ÅKAB 6 maj 2021 

- KSAU 19 maj 2021 

__________ 


