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Justeringens plats och tid stadshuset, 31 augusti 2021 kl 15:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 96–104 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Sofia Karlsson                                                         Lillemor Hårdstedt 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-08-24 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-01 Datum då anslaget tas ned 2021-09-22 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 13:00–15:29 
  
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, tillförordnad kommundirektör 

Helen Halvardsson, förvaltningschef, teknik- och fritidsförvaltningen, § 98 

Viktor Weiberg, fritidschef, teknik- och fritidsförvaltningen, § 98 
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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) 

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) 

Tomas Lindström (TL) 

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 Christer Örtegren (S) 

Ulla Pettersson (S), ersätter Hassan Dalo (S) 

Anders Hög (S), ersätter Tobias Holmberg (S) 

Niklas Karlsson (S), ersätter Michael Henriksson (S) 
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KF § 96 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Sofia Karlsson (S) och Lillemor Hårdstedt (KD) att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering kommer att ske i 

stadshuset den 31 augusti 2021 kl 15:00. 

__________  
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KF § 97 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr KS 2020/425 

KF § 98 Finansiering av renovering av Åmåls 
simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med 

motivering att kommunstyrelsen ska få en redovisning av varför de beräknade 

kostnaderna för renoveringen av simhallen har ökat så mycket från den första 

kostnadsberäkningen och vad de olika delarna i förslaget kostar. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helen Halvardsson presenterar teknik- och fritidsförvaltningens 

hantering av ärendet. Fritidschef Viktor Weiberg informerar om vilka delar som 

ingår i föreslagen renovering. Utöver byte av material i bassängerna från kakel 

och klinkers till stål föreslås bland annat anpassningar av reningsverket till 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, en kafédel intill undervisningsbassängen, fler 

funktioner i undervisningsbassängen samt en tillbyggnad av en rutschkana. 

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 kommunstyrelsen den 30 juni 2021 § 136 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 30 juni 2021 § 137 

- 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 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen med motivering 

att kommunstyrelsen ska få en redovisning av varför de beräknade kostnaderna 

för renoveringen av simhallen har ökat så mycket från den första 

kostnadsberäkningen och vad de olika delarna i förslaget kostar. 

Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD), Ove Kaye (SD), Michael Karlsson 

(S), Tomas Lindström (TL), Kjell Kaså (C), Peter Stenberg (L) och Ulla Berne 

(M) bifaller återremissyrkandet. 

Under debatten ajourneras mötet kl 14:05-14:17. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 

1. förslaget från kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 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. 

2. återremissyrkandet från Ottosson (C) motivering att kommunstyrelsen ska få en 

redovisning av varför de beräknade kostnaderna för renoveringen av simhallen 

har ökat så mycket från den första kostnadsberäkningen och vad de olika delarna i 

förslaget kostar. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt Ottossons (C) återremissyrkande. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Förvaltningschef teknik- och fritid 

Fritidschef 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomichef 

Tillförordnad kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2021/140 

KF § 99 Regler för ekonomiska ersättningar för 
förtroendevalda 2022-2026 - Förslag från 
fullmäktigeberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigeberedningens förslag på regler 

för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Åmåls kommun 

mandatperioden 2022-2026. 

Kommunfullmäktige beslutar att det under kommande mandatperiod ska finnas en 

arvodesberedning som träffas vid behov. Dess uppgift ska vara att tolka och 

utvärdera reglementet. Beredningen ska vara en parlamentarisk grupp, det vill 

säga varje parti har en post i beredningen. 

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 kommunstyrelsen den 30 juni 2021 § 138 

- 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 

- Arvodesbestämmelser Västra Götalandsregionen 2018-2022 
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Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 

fullmäktigeberedningens förslag på regler för ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Åmåls kommun mandatperioden 2022-2026. Han tilläggsyrkar 

även att det under kommande mandatperiod ska finnas en arvodesberedning som 

träffas vid behov. Dess uppgift ska vara att tolka och utvärdera reglementet. 

Beredningen ska vara en parlamentarisk grupp, det vill säga varje parti har en post 

i beredningen. 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen, 

vilket bifallits av Törnell (KD) och Ottosson (C). Det finns även ett 

tilläggsyrkande från Törnell (KD). 

Ordföranden frågar först om förslaget från kommunstyrelsen kan godkännas och 

finner att kommunfullmäktige gör så. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige sedan om tilläggsyrkandet från Törnell 

(KD) kan godkännas. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige gör detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kansli- och utredningsenheten 

Personalenheten 

__________  
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Dnr KS 2021/141 

KF § 100 Utvärdering av kommunfullmäktiges 
sammanträdestid - Förslag från 
fullmäktigeberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendeforum ska ingå som en inledande del av 

kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutar 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 kommunstyrelsen den 30 juni 2021 § 139 

- Tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

- Missiv från fullmäktigeberedningen 

- Protokollsutdrag från fullmäktigeberedningen den 26 mars 2021, § 25 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningsenheten 

__________  
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Dnr KS 2021/221 

KF § 101 Inlämnat medborgarförslag om 
återbruk vid Östby miljöstation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av fyra invånare som föreslår att man ska 

införa återbruk på Östby miljöstation. Förslagsställarna menar att hela saker ska 

kunna lämnas i en separat del. Sakerna skulle kunna säljas och intäkterna skulle 

kunna gå till välgörenhet menar förslagsställarna. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 24 juni 2021 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställarna 

__________  
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Dnr KS 2021/238 

KF § 102 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden och suppleant i 
Stadsnät i Åmål AB- Charles MacWange (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in från Charles MacWange (KD) gällande hans politiska 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt som suppleant i 

Stadsnät i Åmål AB. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Stadsnät i Åmål AB 

Charles MacWange 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/238 

KF § 103 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Charles MacWange 
(KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Birgitta Hellsten (KD) som ny ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden efter Charles MacWange (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas efter Charles MacWange (KD) som avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Birgitta 

Hellsten (KD) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget från 

kristdemokraterna och finner att kommunfullmäktige gör detta. 

Beslutet skickas till 

Birgitta Hellsten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/238 

KF § 104 Fyllnadsval av suppleant i Stadsnät i 
Åmål AB efter Charles MacWange (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Per-Lennart Olsson (KD) som ny suppleant 

i Stadsnät i Åmål AB efter Charles MacWange (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas efter Charles MacWange (KD) som avsagt sig sitt 

uppdrag som suppleant i Stadsnät i Åmål AB. 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Per-

Lennart Olsson (KD) som ny suppleant i Stadsnät i Åmål AB. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget från 

kristdemokraterna och finner att kommunfullmäktige gör detta. 

Beslutet skickas till 

Per-Lennart Olsson 

Stadsnät i Åmål AB 

Troman 

__________ 


