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KS § 143  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Lars-Olof Ottosson (C). 

__________  
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KS § 144 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr KS 2021/220 

KS § 145 Tilläggsfinansiering av 
investeringsmedel till teknik- och 
fritidsnämnden för Fengersfors vattentorn 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en tilläggsbudget 

avseende investeringsmedel om 2 500 tkr gällande renovering av Fengersfors 

vattentorn. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt investeringsbudget 2021 avser VA-enheten renovera Fengersfors 

vattentorn och i aktuell budget finns 2 000 tkr avsatt. Aktuellt projekt ingår i 

upphandlad entreprenad med avtalad arbetsform strategisk partnering.  

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som anses 

nödvändiga i huvudsak för att säkerställa uppfyllande av teknisk funktion, 

uppfyllande av myndighetskrav, samt en förnyad livslängd på minst 50 år, krävs 

att projektet tilläggsbudgeteras. Det totala behovet av tilläggsfinansiering uppgår 

till 2 500 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 18 augusti 2021 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 22 juni § 73 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 15 juni 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2019/100 

KS § 146 Svar på motion om 
utredningsuppdrag till teknik- och 
fritidsnämnden gällande kommungemensamt 
system för fordon samt personal för 
sophämtning/slamtömning - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet lämnade genom Lars Ottosson den 19 februari 2019 in en motion i 

rubricerat ärende. Motionens intention var att få en översyn utförd av 

samverkansmöjligheter (fordon och personal) inom renhållningsansvaret samt 

möjliga synergieffekter avseende fordon med andra kommunala verksamheter. 

Motionen har besvarats av teknik- och fritidsförvaltningen i och med uppdraget 

att utreda gemensamt insamlingssystem och driftform för sophämtning. Ärendet 

återremitterades dock av kommunstyrelsen i Åmål för ytterligare beredning den 

17 februari 2021 då man ansåg att beslutet inte berörde den del av motionen som 

berör slamtömning. 

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att möjligheterna till samverkan gällande 

fordon och personal mellan verksamheterna sophämtning och slamtömning är 

liten då båda verksamheterna är samhällsviktiga. Att insamlingspersonal kan 

samla in både kommunalt avfall och slam är en fördel som kan ge en positiv 

effekt under semesterperioden då verksamheterna ska bemannas. 

Förvaltningen ser inte att fordon av lastväxlartyp har någon funktion inom 

renhållningsansvaret då denna typ av fordon riskerar att förlora i funktion och 

effektivitet i förhållande till de anpassade sop- och slambilar med en fast 

påbyggnad, som används idag. 

Inom förvaltningens gatuverksamhet används idag redan lastväxlarfordon i stor 

utsträckning då dessa möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i 

verksamheten. 

På sitt sammanträde den 22 juni 2021 (§ 66) behandlade teknik- och 

fritidsnämnden ärendet och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen som besvarad. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 18 augusti 2021 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 juni 2021 § 66 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 maj 2021 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 19 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/75 

KS § 147 Svar på medborgarförslag om trottoar 
på Kungsbergets östra sida längs med 
Strandgatan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

I tillägg till förslaget föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att 

överlämna till förvaltningen att ta fram lösningar på en fortsättning av den 

planerade trottoaren så att fotgängare kan ta sig vidare från gångvägen utan att 

behöva gå ut i körbanan. Den föreslagna trottoaren ska också kompletteras med 

ett övergångställe från trappan upp mot Kungsberget, till den existerande 

gångvägen längs vattnet vid B-hamnen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 februari 2020 inkom ett medborgarförslag till Åmåls kommun med 

önskemål om att en förlängning av trottoaren längs Strandgatan på Kungsbergets 

östra sida ska byggas.  

På senare år har flera åtgärder utförts på Kungsberget. Trappan har restaurerats, 

informationsskyltar har satts upp, belysningen är utbytt och pergola har anlagts. 

Kungsberget har stärkts som besöksmål och det ställer högre krav på 

tillgängligheten till platsen.  

På Kungsbergets östra sida mot Strandgatan saknas idag en trottoar från infarten 

till Skooghs kranar och ca 100 meter söderut. Idag är gående tvingade att gå i 

körbanan för att nå den trappan upp till Kungsberget som ansluter på samma sida.  

Teknik- och fritidsnämnden har berett medborgarförslaget och föreslår att detta 

ska bifallas. Gatuenheten delar förslagsställarens uppfattning om att en 

förlängning av trottoaren innebär en mer trafiksäker miljö för besökare i området. 

Förlängningen är på cirka 100 meter och arbetet planeras att utföras under år 

2022. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 18 augusti 2021 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 juni 2021 § 69 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 maj 2021 

- Medborgarförslag den 18 februari 2020 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till förslaget och yrkar i tillägg att man överlämnar till 

förvaltningen att ta fram lösningar på en fortsättning av den planerade trottoaren 

så att fotgängare kan ta sig vidare från gångvägen utan att behöva gå ut i 

körbanan. 
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Niklas Karlsson (S) yrkar att den föreslagna trottoaren kompletteras med ett 

övergångställe från trappan upp mot Kungsberget, till den existerande gångvägen 

längs vattnet vid B-hamnen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, som bifallits av Ove 

Kaye (SD). Därtill finns två tilläggsyrkanden från Ove Kaye (SD) och Niklas 

Karlsson (S). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

förslaget, med de två tilläggsyrkandena och finner att så är fallet.  

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Gatuchefen 

Förslagsställaren 

__________  
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KS § 148 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut personalchef den 29 juli 2021 

- Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande den 30 juni 2021 

- Delegationsbeslut färdtjänst den 13 augusti 2021 

__________  
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KS § 149 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll ÅKAB den 3 juni 2021 

- Protokoll ÅKAB den 1 juli 2021 

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KS § 150 Information: Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns säkerhetsstrateg Daniel Andersson informerar kommunstyrelsen 

om det aktuella läget gällande coronapandemin. Rapporten pekar på ökad 

smittspridning utomlands, på populära resmål bland svenskar. Detta bedöms bidra 

till ökad spridning av viruset, särskilt Delta-varianten. En stor andel av de som för 

närvarande ligger på IVA är ovaccinerade.  

En händelse har skett i bollhallen som Åmåls kommun lånar ut till Medpro för att 

genomföra vaccinationer. Elen har brutits av oidentifierad aktör med följd att 

vaccin förstörts. Händelsen utreds.  

Hemarbete fortsätter i Åmåls kommun, preliminärt till sista september. Egentester 

i Åmåls kommun avbryts. Detta eftersom Medpro nu har arbetat upp egen 

kapacitet att göra detta. Om förmågan inte bedöms tillräcklig, kan Åmåls 

kommun starta upp igen.  

Säkerhetsstrategen informerar också om en incident i närtid där en person med 

misstänkt psykisk problematik kom till stadshuset försedd med påk och önskade 

träffa kommunalrådet. Situationen kunde lösas fredligt, genom rådigt ingripande 

från stadshusets receptionist, men har renderat i att kommunen gjort en 

orosanmälan.  

__________  
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Dnr KS 2020/444 

KS § 151 Besök: Grön infrastruktur Dalsland - 
LONA-projekt, Dalslands Energi- och 
miljökontor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Katrin McCann, miljöstrateg på Dalslands energi- och miljökontor informerar 

kommunstyrelsen om ett nytt Lona-projekt som fokuserar på grön infrastruktur. 

Åmåls kommun har tidigare beslutat delta i projektet.  

Bakgrunden till projektet är starkt negativ utveckling med arter som får svårare att 

överleva. En orsak till detta är att naturliga habitat försvinner då landskapet växer 

igen eller utsätts för ensidig odling av enstaka arter, vanligen gran. 

Syftet med projektet är bland annat att göra den regionala planen inom området 

mer finmaskig och anpassad för kommunal planering. Ett mål är att förse 

kommunen med underlag om vilka värdefulla naturtyper som finns i landskapet. 

Ett annat mål är att öka kunskapen om ekologiska samband hos politiker, 

tjänstepersoner och allmänhet. Utbildning kommer att genomföras, exempelvis 

kopplat till skolundervisning. Markägare är en viktig samarbetspartner i projektet, 

då det ofta är dessa som äger möjligheten att utveckla mark. 

__________  
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Dnr KS 2021/84 

KS § 152 Uppdrag: Kulturstrategi, kulturplan 
och konstpolicy 2022-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kulturenheten att ta fram ny 

kulturstrategi, kulturplan, konstpolicy samt till den kopplade riktlinjer för Åmåls 

kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har haft ett ambitiöst och uppmärksammat kulturpolitiskt 

program (kan likställas med en kulturstrategi) och kulturplan som fick titeln Att 

lyfta blicken. Dokumenten lutade sig mot internationella, europeiska, nationella, 

regionala och lokala styrdokument men grundades framförallt på Åmåls 

perspektiv, möjligheter och kulturlandskap. 

Det kulturpolitiska programmet var beslutat till och med 2020 och kulturplanen 

till 2018.  

Det är i programmet/strategin det beskrivs VAD Åmåls kommun vill åstadkomma 

med och inom kulturområdet och i planen beskrivs HUR det ska genomföras. 

Kulturenheten menar att det också är av vikt att till detta arbete lägga en 

konstpolicy. I tillägg till konstpolicyn vill kulturenheten även ta fram riktlinjer 

som fastställer rutiner, handhavande och vård av den konst som kommunen äger 

samt riktlinjer för arbetet med nutida konst i konsthall och offentlig miljö. 

Det har snart gått 10 år sedan det kulturstrategiska programmet antogs, det är dags 

att ta ett omtag, se var vi står idag och vart vi vill vara 2030. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 18 augusti 2021 

Beslutet skickas till 

Kulturchefen 

__________  
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Dnr KS 2021/162 

KS § 153 Svar på remiss: Kampen om tiden - 
mer tid till lärande (SOU 2021:30) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det föreslagna remissvaret. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Catrin Eriksson, 

redovisar förslaget till remissvar från Åmåls kommun som förvaltningen tagit 

fram. Förslaget har behandlats av barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 22 juni 2021 § 103 

- Tjänsteskrivelser av förvaltningschef den 4 juni 2021 

- Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30) 

- Missiv den 12 maj 2021 

Beslutet skickas till 

Utbildningsdepartementet 

Barn- och utbildningsnämnden 

Skolchef 

__________  
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Dnr KS 2019/286 

KS § 154 Information: Återrapport om 
Handlingsplan för att bryta 
strukturarbetslösheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har i enlighet med tidigare fattade beslut antagit en handlingsplan 

för att bryta strukturarbetslösheten i kommunen. Arbetet ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen två gånger om året. Berörda chefer och tjänstepersoner 

presenterar aktuella arbetssätt och exempel på framgångar, bland annat genom en 

kort film. 

Kommunen har lyckats sänka arbetslösheten trots pandemin som i riket som 

helhet har inneburit att många människor förlorat sina anställningar. Bland de 

som ingår i de riktade insatserna så har ett tiotal gått vidare till anställningar och 

ännu fler till studier. Nya initiativ inom skolan med naturbruksprogram och 

lärlingsprogram är under uppstart, exempelvis. 

Samverkan med näringslivet har också varit viktigt. Processer inom ekonomiskt 

bistånd har genomlysts med gott resultat, vilket bör kunna lätta kommunens 

ekonomiska börda för bistånd i framtiden. På kommunikationssidan har arbete 

skett för att skapa fler positiva ambassadörer. Uppföljning i form av nyckeltal 

ingår som en del i den ordinarie uppföljningen inom kommunen. 

__________  
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Dnr KS 2020/313 

KS § 155 Information: Kriminalvården 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter från konsultfirman Rud Pedersen berättar om det senaste läget 

inom Kriminalvården, där Åmåls kommun arbetat aktivt för att försöka locka 

myndigheten att lokalisera en anstalt i kommunen. Under försommaren fick 

kommunen beskedet att ingen anläggning i nuläget är aktuell, istället ska en 

anläggning byggas i de östra delarna av landet. Enligt Rud Pedersens analys finns 

fortsatt möjlighet då antalet platser kanske inte är tillräckliga. Detta är dock långa 

tidsperspektiv, ett eventuellt beslut om ytterligare anstalter i Sverige kan ta flera 

år. Förslag på fortsatt arbete presenteras för kommunstyrelsen. 

__________  
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Dnr KS 2021/252 

KS § 156 Ansökan om planbesked för del av 
fastigheten Åmål 3:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planbesked för del av fastigheten 

Åmål 3:1. 

Sammanfattning av ärendet 

Sökanden har den 10 mars 2021 ansökt om planbesked för att i det aktuella 

området antingen ändra befintlig stadsplan eller upprätta en så kallad 

frimärksplan. Syftet är att ändra planbestämmelsen allmän platsmark till 

bostadsändamål för att möjliggöra byggnation av en fristående villa. Ansökan 

gäller del av fastigheten Åmål 3:1 i änden av Algatan (mot Vänern) i Åmål. 

Berörd del av fastigheten Åmål 3:1 ligger inom Stadsplan Hammarshaget (15-

ÅMS-106). 

En planändring skulle möjliggöra en begränsad tillökning av bostäder i form av 

en till två tomter för villabebyggelse. Samhällsbyggnadsenheten anser det inte 

motiverat att inleda en planeringsprocess i förhållande till de få antal bostäder 

som detta skulle kunna tillföra. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadsenheten den 17 augusti 2021 

- Flygfoto fastighet 

- Detaljplan 1995 

- Planbestämmelser och beskrivning Detaljplan 1995 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Sökanden 

__________ 


