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Justeringens plats och tid stadshuset 22 juni 2021, kl 14:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 82–95 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Ann-Charlotte Örtegren Anders Bäckström 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-06-15 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-23 Datum då anslaget tas ned 2021-07-14 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 13:00–13:40 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommunchef, 

kommunstyrelseförvaltningen 

Veronica Carlsson-Ulff, handläggare avfall-renhållning, teknik- och 

fritidsförvaltningen, § 84 
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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) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Robbin Larsson (V) 

Christer Örtegren (S) 

Michael Karlsson (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) 

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

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

Anders Hög (S), ersätter Hassan Dalo (S) 

Jörgen Eliasson (M), ersätter Ulla Berne (M) 
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KF § 82 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Ann-Charlotte Örtegren (S) och Anders Bäckström (C). 

Justering kommer att vara i stadshuset den 22 juni 2021 kl 14:00. 

__________  
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KF § 83 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr KS 2021/145 

KF § 84 Uppföljning av mål i avfallsplan 2017-
2022 för Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Veronica Carlsson-Ulff, handläggare Avfall och renhållning föredrar ärendet för 

kommunfullmäktige. 

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 kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 128 

- 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 

__________  
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Dnr KS 2021/180 

KF § 85 Tertialrapport efter april 2021 - Teknik- 
och fritidsnämnden Säffle-Åmål  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger tertialrapport efter april 2020 för teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål till handlingarna. 

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 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 121 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 18 maj 2021 § 53 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 11 maj 2021 

- Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden 

- Tertial sammanställning Åmål 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/275 

KF § 86 Svar på medborgarförslag om 
trafikåtgärder runt Gamla kyrkan - Sten Nilsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser 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 Säffle-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 kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 127 

- 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 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Gatuchefen 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/257 

KF § 87 Svar på motion om att kommunen tar 
ett samlat grepp för museiverksamheten inom 
Åmåls kommun - Göran Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige att beslutar 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 kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 126 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 12 maj 2021 

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

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen 

besvarad. 

Beslutet skickas till 

Kulturchefen 

Motionären 

__________  
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Dnr KS 2021/137 

KF § 88 Nya lokaler för Åmåls kommunarkiv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 116 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 4 maj 2021 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomienheten 

Kommunarkivarie 

__________  
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Dnr KS 2021/124 

KF § 89 Årsredovisning år 2020 för 
samordningsförbundet BÅDESÅ samt beslut 
om ansvarsfrihet för dess styrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

2. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 2020 

beviljas. 

Jäv 

Jerry Saxin (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

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 kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 122 

- 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 

KF § 90 Årsredovisning år 2020 för Fyrbodals 
kommunalförbund samt beslut om 
ansvarsfrihet för förbundsdirektion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Åmåls kommuns 

del och lägga den till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar 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 ärendet på grund av 

jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

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 kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 123 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 12 maj 2021 

- Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020 

- Protokollsutdrag direktionen 6 maj 2021 § 41 

- Revisionsberättelse 

- Revisionsrapport årsredovisning 

- Revisionsrapport delårsrapport 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2021/192 

KF § 91 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
tidigare inlämnad interpellation från Stenberg 
(L) - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S). Frågan hänvisar till en tidigare inlämnad 

interpellation från Peter Stenberg (L) ställd även den till kommunstyrelsens 

ordförande Karlsson (S), där Lindström (TL) undrar hur Karlsson (S) fick tillgång 

till uppgifter i interpellationen. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 3 juni 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/189 

KF § 92 Inlämnat medborgarförslag att bygga 
gång- och cykelväg längs med järnvägen vid 
Norra viken - Göran Wallin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att Åmåls 

kommun ska bygga en gång- och cykelväg utefter järnvägen vid Norra viken. 

Förslagsställaren tror att det skulle göra Åmål lättillgänglig för boende på 

"östsidan" av Åmålsviken samt att det skulle även öppna upp för nya 

upptäcktsfärder vilket skulle kunna tillföra en positiv utveckling för Åmål som 

stad. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 31 maj 2021 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2021/190 

KF § 93 Inlämnat medborgarförslag att muddra 
i Norra viken för bättre vattenkvalitet - Göran 
Wallin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att kommunen ska muddra in- 

och utfarten på båda sidor i Norra viken så att man kan få en bättre cirkulation 

(över- och underström) vilket skulle öka vattenutbytet. Förslagsställaren menar att 

vattenutbytet i Norra viken är undermåligt på grund av för litet eller för få ut- och 

inlopp då dessa har slammats igen under årens lopp. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 31 maj 2021 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-06-15  17 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/202 

KF § 94 Inlämnad motion om att redovisa 
kostnader för Vågen 1  - Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Ove Kaye (SD) där han önskar att en utredning görs 

gällande samtliga kostnader för fastigheten Vågen 1. Motionären informerar kort 

om innehållet i sin motion för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Ove Kaye (SD) den 14 juni 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Motionären 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-06-15  18 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/3 

KF § 95 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 1 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporteringen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 

detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

För första kvartalet 2021 rapporterades fyra beslut gällande SoL äldreomsorg och 

två beslut gällande LSS. 

Av besluten inom SoL äldreomsorg har tre beslut verkställts. I det kvarvarande 

beslutet har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 maj 2021 § 67 

- Tjänsteskrivelse den 18 maj 2021 

__________ 


