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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 134–142 
 Björn Skog 
  
  
Ordförande  
 Michael Karlsson 
  
  
Justerare  
 Olof Eriksson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2021-06-30 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-07-06 Datum då anslaget tas ned 2021-07-27 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Björn Skog 

 

Plats och tid hos ordförande, via Teams kl. 09:00–10:49 
  
Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Peter Olsson (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C), §§ 134-139 

Anders Bäckström (C) 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S), ersätter Lars-Olof Ottosson (C) §§ 140-142 

  
Ersättare Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Hassan Dalo (S) 

Niklas Karlsson (S) 

Christer Törnell (KD), §§ 134-136 
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Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef- och utredningschef, kommunledningskontoret 

Per Ljungberg, personalchef, kommunledningskontoret 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunledningskontoret 

Johan Asplind, personalekonom, kommunledningskontoret, § 138 
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KS § 138 Regler för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 2022-2026 - Förslag 

från fullmäktigeberedningen 10 

KS § 139 Utvärdering av kommunfullmäktiges sammanträdestid - Förslag från 

fullmäktigeberedningen 12 
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KS § 142 Rapportering av delegeringsbeslut 16 
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KS § 134  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Olof Eriksson (S). 

__________  
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KS § 135 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr KS 2020/425 

KS § 136 Renovering av bassänger i Åmåls 
simhall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det förslag till renovering av 

simhallen i Åmål som arbetats fram av teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål, 

tillsammans med fastighetsägaren ÅKAB (TFN den 20 april 2021, § 44). 

Reservation 

Ove Kaye (SD), Michael Karlsson (M) och Ulla Berne (M) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget förslag. 

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 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 113 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 6 maj 2021 

- Skrivelse från fritidschefen gällande intäkter renovering den 21 juni 2021 

- Presentation från ÅKAB gällande renoveringsbehov 

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

§ 44 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 262 
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Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ove Kaye (SD) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från 

arbetsutskottet, men att den del av renoveringen som inkluderar 

vattenrutschkanan ska utgå. 

Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Ove Kayes 

(SD) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förslaget om att ställa 

sig bakom den föreslagna renoveringen i sin helhet i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Dels Ove Kayes (SD) förslag att ställa sig 

bakom renoveringen med undantag för vattenrutschkanan, som ska utgå.  

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och 

genomförs. Med resultatet 6-5 till förmån för arbetsutskottets förslag, finner 

ordföranden att detta är kommunstyrelsens mening. 

Omröstning 

Ordföranden föreslår omröstning där den som stödjer arbetsutskottets förslag 

röstar Ja och den som stödjer Ove Kayes (SD) förslag röstar Nej. 

Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.  

Omröstning 

Michael Karlsson (S): Ja 

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Olof Eriksson (S): Ja 

Jerry Saxin (S): Ja 

Peter Olsson (V): Ja 

Lotta Robertsson Harén (MP): Ja 

Michael Karlsson (M): Nej 

Ulla Berne (M): Nej 

Lars-Olof Ottosson (C): Nej 

Anders Bäckström (C): Nej 

Ove Kaye (SD): Nej 

Resultat: 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/425 

KS § 137 Finansiering av renovering av Åmåls 
simhall 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta till 

budgetutskottet att i kommande beredningar och budgetförslag säkerställa att 

teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål får rätt ekonomiska förutsättningar att 

klara de kommande hyreshöjningar avseende simhallen i Åmål som aviserats i 

samband med de renoveringar som planeras under 2021-2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i augusti 

2021  ska få en redovisning av varför de beräknade kostnaderna för renoveringen 

av simhallen har ökat så mycket från den första kostnadsberäkningen. 

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 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 114 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 6 maj 2021 
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- Skrivelse från fritidschefen gällande intäkter renovering den 21 juni 2021 

- Presentation från ÅKAB gällande renoveringsbehov 

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

§ 44 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 262 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på att kommunfullmäktige inför sitt beslut om 

finansiering i augusti 2021 ska få en redovisning av varför kostnaderna för 

renoveringen har ökat så mycket från den första kostnadsberäkningen. 

Michael Karlsson (M) och Ove Kaye (SD) yrkar bifall till Lars-Olof Ottossons 

(C) förslag. 

Peter Olsson (V) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott 

samt till Lars-Olof Ottossons (C) förslag.  

Michael Karlsson (M) yrkar på att det till kommunfullmäktiges möte i augusti 

2021 ska redovisas en kalkyl på hur investeringen ska finansieras.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden 

från Lars-Olof Ottosson (C) respektive Michael Karlsson (M). Ordföranden frågar 

om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så 

är fallet.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lars-Olof Ottossons 

(C) tilläggsyrkande om en redovisning i kommunfullmäktige av varför de 

beräknade kostnaderna för renoveringen ökat och finner att så är fallet.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Michael Karlssons 

(M) tilläggsyrkande om att en kalkyl ska presenteras för kommunfullmäktige om 

hur investeringen ska finansieras och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2021/140 

KS § 138 Regler för ekonomiska ersättningar 
för förtroendevalda 2022-2026 - Förslag från 
fullmäktigeberedningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fullmäktigeberedningens 

förslag på regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Åmåls 

kommun mandatperioden 2022-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har ett gällande arvodesreglemente antaget av 

kommunfullmäktige den 27 april 2011. Reglementet ska revideras en gång per 

mandatperiod och så skedde senast den 19 juni 2019. Revideringen ska ske 

genom en parlamentariskt tillsatt fullmäktigeberedning som enligt beslut av 

kommunfullmäktige (24 november 2020 § 190) ska börja sitt arbete den 1 januari 

2021.  

Fullmäktigeberedningen har utsetts genom att respektive ingående parti eller 

politisk samverkansgrupp nominerat representant/representanter, som därefter 

fastslagits av kommunfullmäktige Sammansättningen har sett ut på följande sätt:  

Lotta Robertsson Harén (MP), beredningens ordförande 

Göran Karlsson (S) 

Susanne Korduner (S) 

Christina Johansson (V) 

Sven Callenberg (C) 

Christer Törnell (KD) 

Ove Kaye (SD) 

Beredningen sammankallades för ett första möte den 12 januari 2021 och har 

därefter sammanträtt ytterligare fem gånger. Det förslag som nu presenteras för 

beslut är ett samlat och gemensamt förslag från beredningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 74 

- Tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

- Protokollsutdrag från fullmäktigeberedningen den 26 mars 2021, § 24 

- Förslag till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Åmåls 

kommun mandatperioden 2022-2026 

- Missiv från fullmäktigeberedningen 

- Västra Götalandsregionenens arvodesbestämmelser 2018–2022 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kansli- och utredningsenheten 

Personalenheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-06-30  12 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/141 

KS § 139 Utvärdering av kommunfullmäktiges 
sammanträdestid - Förslag från 
fullmäktigeberedningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ärendeforum ska 

ingå som en inledande del av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 13:00, från och med 1 januari 2022 

och fram tills dess att ett annat beslut fattas. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 november 2020 § 190 beslutade Åmåls kommunfullmäktige att inrätta en 

fullmäktigeberedning. Beredningens uppdrag var att utvärdera nuvarande 

arvodesreglemente och lämna ett nytt förslag till arvodesreglemente. Beredningen 

ska även utvärdera införandet av kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. 

Beredningen ska verka under perioden januari 2021 till juni 2021. Beredningen 

ska presentera sitt resultat senast på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 

2021. 

Fullmäktigeberedningen har genom diskussion och inspel från konsultfirman 

Public Partner genomfört en utvärdering av införandet av kommunfullmäktiges 

sammanträden på dagtid. 

På sitt sammanträde den 26 mars 2021 enades fullmäktigeberedningen om ett 

gemensamt förslag till fullmäktiges fortsatta arbetsformer. Beredningens mening 

är att fullmäktige även fortsättningsvis ska sammanträda dagtid, med start klockan 

13.00 och i de fall som ärendeforum är aktuellt, ska detta föregå det formella 

mötet som då startar efter ärendeforum är slutfört. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 75 

- Tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

- Missiv från fullmäktigeberedningen 

- Protokollsutdrag från fullmäktigeberedningen den 26 mars 2021, § 25 

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar på att den nya sammanträdestiden ska gälla 

från den 1 januari 2022. 

Michael Karlsson (M) yrkar på att den utvärdering av kommunfullmäktiges 

sammanträden på dagtid, som kommunfullmäktige beslutat om, skyndsamt ska 

genomföras, sammanställas och redovisas för kommunfullmäktige i augusti 

2021.  
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Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden 

från Lotta Robertsson Harén (MP) respektive Michael Karlsson (M). Ordföranden 

frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslaget från 

arbetsutskottet och finner att så är fallet.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lotta Robertsson 

Haréns (MP) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Michael Karlssons 

(M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Omröstning begärs och genomförs. Med siffrorna 6-5 till förmån för att avslå 

tilläggsyrkandet, finner ordföranden att Michael Karlssons (M) tilläggsyrkande 

avslås av kommunstyrelsen. 

Omröstning 

Ordföranden föreslår att omröstningen genomförs genom att den som stödjer 

Michael Karlssons (M) tilläggsyrkande röstar Ja medan den som vill avslå 

yrkandet röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.  

Omröstning 

Michael Karlsson (S): Nej 

Ewa Arvidsson (S): Nej 

Olof Eriksson (S): Nej 

Jerry Saxin (S): Nej 

Peter Olsson (V): Nej 

Lotta Robertsson Harén (MP): Nej 

Michael Karlsson (M): Ja 

Ulla Berne (M): Ja 

Lars-Olof Ottosson (C): Ja 

Anders Bäckström (C): Ja 

Ove Kaye (SD): Ja 

Resultat: 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster. 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningsenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/261 

KS § 140 Information: Lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschefen informerar om att Länsstyrelsen i Västra Götaland 

tagit beslut om att förlänga tiden för bedömning av de lokala ordningsföreskrifter 

som kommunfullmäktige i Åmåls kommun antagit under 2021. 

__________  
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Dnr KS 2020/313 

KS § 141 Information: Kriminalvårdens beslut 
om ny anstalt i region Öst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att Kriminalvården beslutat att 

nästa kriminalvårdsanstalt ska förläggas i den östra regionen. Detta innebär att 

Åmåls kommun denna gång inte är aktuell för en etablering. Arbetet med att 

presentera ett bra erbjudande till kriminalvården bedöms ha skett på ett mycket 

bra sätt från Åmåls kommun och fortsatt arbete för att säkerställa mark för 

etableringar i kommunen fortsätter. Det är heller inte uteslutet att andra, framtida 

etableringar från kriminalvården kan komma att ske i Åmål, men detta går inte att 

bedöma i dagsläget. 

__________  
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KS § 142 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut färdtjänsthandläggare den 2 juni 2021 

 -Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande den 17 juni och 21 juni 2021 

__________ 


