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KS § 157  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Jerry Saxin (S). 

__________  
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KS § 158 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns utan tillägg eller ändringar. 

__________  
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Dnr KS 2020/440 

KS § 159 Information: Handlingsplan för 
centrumutveckling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Wennerström, enhetschef för samhällsbyggnadsenheten, presenterar det 

arbete med att ta fram en handlingsplan för centrumutveckling som skett i 

samverkan mellan medarbetare från samhällsbyggnadsenheten, kulturenheten, 

näringslivs- och kommunikationsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen samt 

konsulterna på Tyréns.  

Planen innehåller förslag på förbättringar och upprustning av gågatan, torget, 

kulturtorget och Hjeltegatan. 

När handlingsplanen färdigställts redaktionellt, kommer den åter till 

kommunstyrelsen för formellt antagande, varefter den presenteras för 

kommunfullmäktige som också ska besluta att anta den som övergripande 

inriktningsplan. Respektive insats återkommer därefter som separat beslut med 

tidplan och finansiering i berörda beslutsinstanser. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 86 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Gatuchef 

__________  
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Dnr KS 2021/159 

KS § 160 Information: Cykelbanor i Åmåls 
centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Wennerström, enhetschef för samhällsbyggnadsenheten, presenterar det 

förslag rörande cykelbana genom centrala Åmål som tagits fram i samverkan 

mellan samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen och 

konsultbolaget Tyréns. 

Externa medel för att delfinansiera projektet har sökts och besked väntas under 

oktober. Några kompletterande kalkyler och kostnadsberäkningar återstår att 

inhämta från teknik- och fritidsförvaltningen, varefter ett formellt beslut kan 

fattas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 87 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Gatuchef 

__________  
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Dnr KS 2021/256 

KS § 161 Information: Järnvägstunnel till 
djuphamnen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Wennerström, enhetschef för samhällsbyggnadsenheten, presenterar det 

arbete som till dags dato utförts för att utreda en tänkbar transportväg till 

djuphamnen via den gamla järnvägstunneln. Upp till 30 lastbilstransporter per dag 

färdas via ett villaområde till djuphamnen för in- och utforsling av gods relaterat 

till hamnen samt företaget Hexpool. På sikt är det nödvändigt att hitta en bättre 

och säkrare trafiklösning. 

En rad tekniska undersökningar och kostnadsberäkningar rörande den gamla 

järnvägstunneln har genomförts, med stöd av externa konsulter. Ännu återstår 

några utvärderingar av geoteknisk art innan ett slutgiltigt förslag kan presenteras 

för beslut i Åmåls kommun. Statliga medel för medfinansiering kan komma att 

sökas då mycket tyder på att sådana pengar blir möjliga att söka mot slutet av 

2021.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 88 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________  
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Dnr KS 2021/257 

KS § 162 Parkeringsplatser vid Coop 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Coop får förvärva befintliga parkeringsplatser mellan Bergslagsgatan och 

järnvägen. 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål uppdras att anlägga ett upphöjt 

övergångsställe mellan parkeringsplatserna utanför Coop och parkeringsplatser 

mellan Bergslagsgatan och järnvägen, samt att anlägga en parkering för husbilar 

längs med Bergslagsgatan. 

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedelsbutiken Coop i Åmål ska kompenseras för ett uteblivet arrendeavtal 

gällande 16 stycken parkeringsplatser. Därför föreslås att Coop får förvärva 

kommunens mark mellan Bergslagsgatan och järnvägen. 

I samband med detta anläggs ett övergångsställe på Bergslagsgatan som binder 

ihop Coops parkeringsytor. Övergångsstället ska vara upphöjt för en ökad 

säkerhet för de oskyddade trafikanter som rör sig i området. 

Efterfrågan av parkeringsplatser för husbilar i centrum har ökat se senaste åren 

och förvaltningen föreslår att en sådan parkering kan vara möjlig att anlägga längs 

med Bergslagsgatan vid Coops idag befintliga parkering. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 89 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 26 augusti 2021 

- Ritning 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S) samt Christer 

Törnell (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadschef 

Gatuchef 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2021/151 

KS § 163 Taxa för arrenden 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reviderade 

taxor för arrenden enligt bilaga, med följande förändringar: taxan för alla 

jaktarrenden ändras till 80 kr/hektar och taxan för arrende av åkermark ändras till 

1500 kr/hektar. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att inför varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 

avgiftsbeloppet för arrenden med den procentsats för PKV (prisindex för 

kommunal verksamhet) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 

året före avgiftsåret med år 2022 som grund. 

Delegeringen ska införas i kommunstyrelsens nämndreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram bifogat förslag till nya arrendetaxor att 

tillämpas från och med 1 januari 2022. 

Nuvarande taxor avviker i hög grad från de taxor Åmåls grannkommuner 

tillämpar och i flera fall från riksgenomsnittet. Prissättningen är i vissa fall otydlig 

och även omotiverat höga. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 90 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 25 augusti 2021 

- Bilaga Taxor för arrenden 2022 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar på att taxan för alla jaktarrenden ändras till 80 kr/hektar.  

Anders Bäckström (C) yrkar på att taxan för arrende av åkermark ändras till 1500 

kr/hektar. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två ändringsyrkanden, 

dels från Ove Kaye (SD), dels från Anders Bäckström (C). Ordföranden frågar 

om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget, med de två föreslagna 

ändringsyrkandena och finner att det är kommunstyrelsens mening. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Tf kommundirektör 

Controller 

__________  
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Dnr KS 2021/258 

KS § 164 Svar på remiss om regional fysisk 
planering enligt plan- och bygglagen - VGR 
som regionplaneorgan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande:  

En lyckad regional samordning av den fysiska planeringen är beroende av ett 

välfungerande samspel mellan kommunerna, kommunalförbund och regionen, 

oavsett om det sker utifrån PBL:s regionplanering eller inte. En samlad planering 

på regionnivå kommer i viss omfattning att sannolikt kunna bidra till att lösa de 

grundläggande brister som finns idag är exempelvis mark- och vattenanvändning, 

övergripande bebyggelse, energi- och vattenförsörjning, infrastruktur med mera.  

Kommunen är tveksam till en generell utveckling i Västra Götaland, genom en 

samlad planering på länsnivå, skulle komma de mindre och mer perifera delarna 

av länet till särskilt stor del. Regional planering har hittills tenderat att 

huvudsakligen handla om hur de olika större regioncentra ska kunna ges ännu 

bättre förutsättningar för näringstillväxt, befolkningsutveckling, förbättringar av 

infrastruktur med mera. Länet består av 49 kommuner och är geografiskt 

omfattande men kännetecknas av en mycket stark kärna i form av Göteborg och 

dess närregion. En mycket stor andel av länets befolkning och arbetstillfällen är 

koncentrerade till en förhållandevis liten yta. Vad gäller hur samverkan ska ske 

anser kommunen att den i första hand bör utgå från vilka frågor som berörs. Det 

är viktigt att det klargörs vad den regionala fysiska planeringen syftar till och hur 

de planer och utredningar som kan komma att tas fram ska komma till användning 

hos alla kommunerna.  

Mot bakgrund av ovanstående är kommunens sammanvägda bedömning att vi 

ställer oss mycket tveksamma till förslaget om bildandet av ett regionplaneorgan 

med formellt ansvar och mandat för den fysiska planeringen i landet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått ett ärende på remiss från Västra Götalandsregionen. 

Samhällsbyggnadsenheten har yttrat sig i frågan och ställer sig tveksam till 

förslaget om bildandet av ett regionalplaneorgan med formellt ansvar och mandat 

för den fysiska planeringen i länet. 

Åmåls kommun ser positivt på att regionen vill vidareutveckla den regionala 

fysiska planeringen. Frågor där ökad regional samverkan är av betydelse är 

exempelvis bostadsbristen. Det finns idag en bristfällig helhetsbild angående 

samordning mellan kommunerna för ett effektivt utnyttjande av gemensamma och 

individuella resurser inom regionen.  

Regional planering har dock hittills tenderat att huvudsakligen handla om hur de 

större regioncentra ska kunna ges ännu bättre förutsättningar för näringslivet, 
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befolkningsutveckling och infrastruktur (Västtrafik). Göteborg är en stark kärna 

och Åmåls kommun befarar att den pågående koncentrationen och tillväxten till 

ett fåtal utvecklingsområden istället för att medverka för en utspridning och 

fördelning av den regionala utvecklingen. Balansen mellan till den lokala nyttan 

förhållande till länets nytta blir felaktig i en regionplan. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 91 

- Tjänsteskrivelse/yttrande av samhällsbyggnadschef den 26 augusti 2021 

- Remissbrev från Västra Götalandsregionen den 15 mars 2021 

- Remissunderlag 

Beslutet skickas till 

- Västra Götalandsregionen, senast 30 september 2021. Svaret skickas till 

regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – Remissvar 

Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ” 

- Samhällsbyggnadschef 

__________  
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Dnr KS 2021/255 

KS § 165 Bekräftelse av borgensförbindelse - 
Kommuninvest 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar:  

- Att Åmåls kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 

februari 2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Åmåls kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 

äger  företräda Åmåls kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

- Att Åmåls kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Åmåls kommun 

den 24 februari 2012, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några medlemmar enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 

- Att Åmåls kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Åmåls kommun 

den 24 februari 2012, vari Åmåls kommuns ansvar gör Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

- Att utse kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och tillförordnad 

kommundirektör Jan-Erik Samuelsson att för Åmåls kommuns räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 

samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara, 

solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 

Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Åmåls kommun utfärdade 

sin borgensförbindelse den 24 februari 2012. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 

borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende 

av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 

således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftades genom beslut av 
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fullmäktige. Giltighetstiden för Åmåls kommuns borgensåtagande kommer 

således inom kort löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 

villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna 

har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Åmåls kommun 

innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 

fullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt 

därefter undertecknar ett separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När 

detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartexponeringar avseende derivat 

(”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 

Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Åmåls kommun 

undertecknade Regressavtalen den 24 februari 2012 och Garantiavtalen den 24 

februari 2012. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 

därför, inom denna tid, bekräftas i enighet med vad som ovan angivits för 

borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmar har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet 

således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast 

en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 

(”Bekräftelsen”).   

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 93 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 26 augusti 2021 

- Garantiavtal, Regressavtal och Borgensförbindelse från 2012 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunsekreterare 

__________  
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Dnr KS 2021/104 

KS § 166 Ansökan om lokalt partistöd 2021 
samt redovisning av erhållet partistöd 2020 - 
Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Vänsterpartiet för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen från Vänsterpartiet för 2020 

års partistöd till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att på 

nästkommande ärendeforum presentera en kunskapshöjande orientering om 

regler, riktlinjer och förutsättningar för partistöd. 

Sammanfattning av ärendet 

De lokala partierna i Åmål som är representerade i kommunfullmäktige har rätt 

till partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 

årligen. Detta framgår i kommunallagen samt i Åmåls kommuns reglemente för 

partistöd som fullmäktige har antagit. Syftet med partistödet är att stärka 

partiernas ställning i den lokala demokratin. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 

mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 

respektive parti har. 

Vänsterpartiet har inkommit med en redovisning och ansökan den 30 juni 2021. 

Övriga partier i Åmåls kommunfullmäktige fick sina ansökningar om partistöd 

behandlade av kommunfullmäktige den 15 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 94 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 5 juli 2021 

- Partistödsöversikt för 2021, version 2, juli 

- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom 

arbetsutskottets förslag samt att kommunstyrelsen ger kommunfullmäktiges 

presidium i uppdrag att på nästkommande ärendeforum presentera en 

kunskapshöjande orientering om regler, riktlinjer och förutsättningar för partistöd. 
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Beslutsgång 

Mötet ajourneras 10:45-10:50.  

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

(SD) och Christer Törnell (KD). Det finns också ett tilläggsyrkande från Michael 

Karlsson (S) om att ge i uppdrag till fullmäktiges presidium att presentera en 

kunskapshöjande orientering om partistöd. Ordföranden frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget, med tilläggsyrkandet och finner att 

det är kommunstyrelsens mening. 

Beslutet skickas till 

Vänsterpartiet 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktiges presidium 

__________  
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Dnr KS 2021/267 

KS § 167 Sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesdatum för kommunfullmäktige år 

2022 är: 

Jan Feb Mars April Maj Juni 

25 - 29 26 24 14 

            

Juli Augusti September Oktober November December 

- - 27 18 22 13 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 

kommande år. För år 2022 föreslås nio sammanträden hållas på tisdagar. Ett möte 

har planerats in i oktober då nyvalda fullmäktige sammanträder för första gången. 

Februari, juli och augusti är mötesfria. 

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 24 augusti 2021 §100 börjar 

fullmäktiges sammanträden kl 13:00. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse av kommunsekreterare och fullmäktigeordförande den 8 september 

2021 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, styrelse, bolag 

Förvaltningschefer, stabschefer 

Lokalbokning 

__________  
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Dnr KS 2021/262 

KS § 168 Preliminära andelstal för mottagande 
av ensamkommande barn 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar den preliminära fördelningen av mottagande av 

ensamkommande barn 2022 från Länsstyrelsen. 

Kommunstyrelsen vill betona vikten av att länets samtliga kommuner tar sin del 

av det solidariska ansvaret för mottagandet i samma utsträckning som Åmåls 

kommun gör. 

Kommunstyrelsens ordförande, t.f. kommundirektör samt kansli- och 

utredningschefen får i uppdrag att ta fram en skrivelse till Länsstyrelsen och 

statsrådsberedningen där det framgår att Åmåls kommun är kritiska mot 

fördelningsnyckeln. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar 

för mottagande av ensamkommande barn för 2022. 

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrations-

verkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har därefter 

möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördelningar av 

andelstalen. Åmåls kommun föreslagna anvisningsandelar för ensamkommande 

barn är 1,88 för år 2022. För år 2021 är andelen 1,65. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 6 september 2021 

- Informationsbrev från Länsstyrelsen Västra Götaland den 20 augusti 2021 

- Bilaga 1 Preliminära anvisningsandelar 2022 

- Bilaga 2 Anvisnings- och andelsmodell 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar på att kommunstyrelsen för Åmåls kommuns räkning 

tillskriver Länsstyrelsen och meddelar att Åmåls kommun inte vill ta emot något 

ensamkommande barn och att Åmåls kommun överlåter till Länsstyrelsen att 

placera dem i en annan kommun. 

Michael Karlsson (M) yrkar på att Åmåls kommun tillskriver Länsstyrelsen för att 

argumentera att fördelningsnyckeln inte är bra och att situationen i Åmål är sådan 

att kommunen inte kan ta emot ytterligare ensamkommande.  

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Christer Törnell (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och bifaller Michael 

Karlssons (M) yrkande att Länsstyrelsen ska tillskrivas för att understryka att 

Åmåls kommun inte är nöjd med fördelningsnyckeln.  

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt instämmer i de 

tidigare yrkandena från Michael Karlsson (M) och Christer Törnell (KD) om att 

Länsstyrelsen bör tillskrivas för att framföra Åmåls kommuns missnöje med 

fördelningsnyckeln. Samma skrivelse bör också ställas till statsrådsberedningen 

och skrivelsen ska tas fram av kommunstyrelsens ordförande med hjälp av t.f. 

kommundirektör och kansli- och utredningschefen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Ove Kayes (SD) 

förslag att meddela Länsstyrelsen att Åmåls kommun inte vill ta emot några 

ensamkommande och begära att Länsstyrelsen placerar de tilldelade 

ensamkommande i annan kommun. 

Det andra förslaget till beslut är att bifalla arbetsutskottets förslag, med tillägget 

från Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD) och Michael Karlsson (S) att 

genom skrivelse till Länsstyrelsen och statsrådsberedningen protestera mot 

fördelningsnyckeln.  

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, med tillägg enligt 

yrkanden från Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD) och Michael 

Karlsson (S).  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Tf kommundirektör 

Kansli- och utredningschef 

__________  
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Dnr KS 2021/218 

KS § 169 Riktlinjer för styrdokument 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de föreslagna riktlinjerna för Åmåls kommuns 

styrdokument antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en budget, en arbetsordning för 

kommunfullmäktige och reglemente för nämnderna. Det finns också vissa andra 

styrdokument som kommunen enligt lag ska ha. Utöver de styrdokument som 

lagen kräver finns det styrdokument som kommunen på eget initiativ tar fram. 

Genom att upprätta styrdokument ges anvisning om hur verksamheterna ska agera 

och förhålla sig utifrån det kommunala självstyret och aktuell lagstiftning.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 92 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 1 juli 2021 

- Riktlinjer för Åmåls kommuns styrdokument den 18 augusti 2021 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningsenheten 

__________  
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Dnr KS 2021/107 

KS § 170 Svar på motion om obligatoriskt 
språktest vid nyanställningar inom vård och 
omsorg inom Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.  

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Åmål har i motion daterad den 30 mars 2021 yrkat att 

kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 

för att genomföra ett obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg 

med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta 

motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska 

som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande 

utbildning. 

Motionären framhåller att det är positivt att personer med utländsk härkomst 

väljer att arbeta inom vård och omsorg men att det då måste finnas tillräckliga 

språkkunskaper i svenska för att känna sig trygg i att bli förstådd annars kan 

effekten bli en ökad belastning och risker för ordinarie personal som 

kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i det 

svenska språket. 

Aktuell motion från Sverigedemokraterna hänvisar till det senaste mötet i 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 mars 2021 då en rapport 

redovisades från en brukarundersökning inom funktionshinderområdet 

(socialpsykiatrin) sysselsättning och boendestöd. 

Den brukarundersökning som presenterades vid välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens sammanträde avsåg socialpsykiatrins målgrupp 

personer med långvarig psykisk sjukdom, en målgrupp som är extra känslig för 

förändringar och där behovet av trygghet och personal kontinuitet är mycket 

viktigt. 

Socialpsykiatrin har de senaste åren genomgått förändringar vilket bland annat 

inneburit ny personal. Sammantaget har de förändringar som socialpsykiatrin 

genomgått med stor sannolikhet haft en påverkan på resultatet i 

brukarundersökningen. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för och främjar språkutvecklande arbetsplatser 

så att information kan uppfattas av alla. En viktig del är konceptet med utbildade 

språkombud som innefattar utbildningar till språkombud, en utbildning till 

språkombudsutbildare och en utbildning för chefer. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 95 

- Skrivelse Utbildning och rekrytering förvaltningschef välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen den 9 september 2021 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 maj 2021 § 66 

- Tjänsteskrivelse den 27 april 2021 från biträdande förvaltningschef 

- Motion om språktest - Ove Kaye (SD) 

Yrkande 

Ove Kaye (SD), Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Christer Törnell 

(KD) och Anders Bäckström (C) yrkar bifall till motionen. 

Ewa Arvidsson (S) och Sofia Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förslaget att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen, efter yrkande från Ove Kaye (SD), 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD) och Anders 

Bäckström (C). Dels arbetsutskottets förslag, med bifall från Ewa Arvidsson (S) 

och Sofia Karlsson (S), att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs och genomförs. 

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 

Barbro Axelsson (S): Ja 

Christer Örtegren (S): Ja 

Sofia Karlsson (S): Ja 

Michael Karlsson (M): Nej 

Christer Törnell (KD): Nej 

Lars-Olof Ottosson (C): Nej 

Anders Bäckström (C): Nej 

Ove Kaye (SD): Nej 

Resultat: 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster till förmån för arbetsutskottets förslag och 

ordföranden finner att kommunstyrelsen därmed beslutat i enlighet med detta 

förslag. 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Motionär 

__________  
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Dnr KS 2021/209 

KS § 171 Budget för basverksamhet 2022 - 
2024 Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ställer sig bakom Fyrbodals 

kommunalförbunds förslag på budget för basverksamheten för 2022–2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram förslag till budget för 

basverksamheten för 2022–2024 och erbjuder att medlemskommunerna yttrar sig 

över förslaget. 

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig verksamhetsplan 

som beslutades i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas 

om verksamhetsplanen är då först 2023. Av den anledningen är det bara budgeten, 

som enligt förbundsordningen §15 fortsättningsvis ska beslutas årligen. 

I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning (10 personer anställda 

motsvarande 7,5 årspersoner), politisk verksamhet, medlemsavgift Västkom, 

driftskostnader samt kostnader för viss administration. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 96 

- Tjänsteskrivelse den 5 juli 2021 

- Missiv den 17 juni 2021 

- Remissförslag budget 2022–2024 

- Protokollsutdrag direktionsmötet 17 juni 2021 

- Tjänsteskrivelse administrativ chef Fyrbodals kommunalförbund den 12 maj 

2021 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2021/210 

KS § 172 Budget för delregionala 
utvecklingsmedel 2022 Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till medfinansiering på 37 kr 

per invånare för delregionala utvecklingsmedel 2022 inom Fyrbodals 

kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått en remiss från Fyrbodals kommunalförbund där 

kommunen ombeds yttra sig om medfinansieringen av delregionala 

utvecklingsmedel för 2022.  

Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en 

attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för 

kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår gemensamma 

verksamhetsplan och Vision Västra Götaland – Det goda livet.  

Samtliga insatser som genomförs och finansieras med de delregionala 

utvecklingsmedlen ska bidra till Västra Götalands omställning mot ett hållbart 

samhälle som är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, fossilberoende och 

cirkulärt. Budgetförslaget för 2022 fokuserar på tre områden, Bygga kompetens 

(kompetensförsörjning och utbildning), Stärka innovationskraften (näringsliv, 

kultur och attraktionskraft) och Knyta samman Västra Götaland (fysisk planering 

och hållbara transporter). 

För 2022 visar budgetförslaget en omslutning på 21 817 500 kr. Kommunerna 

finansierar budgeten med 37 kr/invånare, vilket innebär ca 10 miljoner. Västra 

Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 7 000 000 kr från 

Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1,5 milj. kr från Miljönämnden och 2,05 

milj. kr från Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala 

medlen skjuter Västra Götalandsregionen en halv miljon för att möjliggöra 

förstudier och analyser.  

Budgetförslaget innebär att det finns en överbudgetering inom RUN år 2022. För 

att täcka underskottet och möjliggöra att förbundet kan avropa sista året på Almi-

avtalet med 1 milj kr kommer dels en revidering av 2021 års budget behöva göras 

till förmån för avtalet och en inteckning med ett belopp på 1,2 milj kr göras på 

2023 års budget.  
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 97 

- Tjänsteskrivelse den 7 juli 2021 

- Missiv från Fyrbodals kommunalförbund den 17 juni 2021 

- Protokollsutdrag förbundsdirektionen den 17 juni 2021 

- Budgetförslag delregionala utvecklingsmedel 2022, powerpoint och tabell 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2021/268 

KS § 173 Svar på remiss: Utvecklingsstrategi 
Leader Framtidsbygder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det inkomna förslaget för Leader 

Framtidsbygders nya utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027.  

Sammanfattning av ärendet 

En remiss har inkommit till Åmåls kommun med förslag för Leader 

Framtidsbygders nya utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027. Den 

nya programperioden för Leader skiljer sig inte mycket från den tidigare 

perioden.  

 

Målet för den nya programperioden föreslås vara: 

- Skapa smarta landsbygder 

- Öka utveckling och innovation 

- Minskat klimatavtryck 

Insatsområdena i den nya strategin är:  

- Smarta landsbygder 

- Småskaligt företagande 

- Klimat och miljö 

- Hela Vänern 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av näringslivs- och kommunikationschef den 9 september 2021 

- Utvecklingsstrategi 2023-2027 Remissversion 24 juni 2021 

Beslutet skickas till 

Leader Framtidsbygder senast 30 september 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/101 

KS § 174 Driftbudget 2022 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens förslag till driftbudget, noterar 

detta och skickar det till kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2022 

enligt budgetutskottets anvisningar. 

Den totalt driftbudgeten uppgår till 126 459 tkr och är en minskning med 120 tkr i 

jämförelse med 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 98 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 25 augusti 2021 

- Förslag driftbudget 2022 kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Budgetutskottet 

Controller 

__________  
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Dnr KS 2021/246 

KS § 175 Investeringsbudget 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens förslag till investeringsbudget, 

noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2022 och plan för åren 

2022 – 2025, samt tillkommande investeringsäskanden framgår av bilaga 

Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023 – 2025. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 99 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 25 augusti 2021 

- Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023 – 2025. 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Budgetutskottet 

Controller 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/247 

KS § 176 Investeringskalkyl 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens förslag till investeringskalkyler, 

noterar informationen och skickar denna vidare till kommunstyrelsens 

budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram tio investeringskalkyler för 

investeringar år 2022. Kalkyler har även tagits fram för de tre investeringar som 

finns med i tilläggsäskandet som överstiger tio prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 100 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 25 augusti 2021 

- Investeringskalkyler KS förvaltning 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Controller 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/248 

KS § 177 Verksamhetsplan 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens förslag till verksamhetsplan, 

noterar denna och skickar den till kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för år 

2022. Syftet med verksamhetsplanen är att styra och följa upp verksamhet och 

ekonomi. Verksamhetsplanen innehåller information om nämnd och förvaltning, 

beskriver verksamheternas grunduppdrag och kommunstyrelsens inriktningsmål 

och nyckeltal, samt drift- och investeringsbudget för föregående, innevarande och 

kommande år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 101 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 25 augusti 2021 

- Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2022. 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Kommunrevisionen beslut samt bilaga/handling 

Controller 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/249 

KS § 178 Avgifter 2022 inom 
kommunstyrelsens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för år 2022 inom 

kommunstyrelseförvaltningen avseende kostenhet, kulturenhet och 

räddningstjänst. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till avgifter för 2022 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 

räddningsenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 102 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson den 23 augusti 2021 

- Förslag avgifter från kostenhet, kulturenhet och räddningstjänst 

Beslutet skickas till 

Kostenhet 

Kulturenhet 

Räddningstjänst 

Controller 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 179 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut förste vice kommunstyrelsens ordförande den 31 augusti 2021 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 180 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 

__________ 


