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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 181–184 

och 186–

192 
 Björn Skog 
  
  
Ordförande  
 Michael Karlsson 
  
  
Justerare  
 Olof Eriksson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-13 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-20 Datum då anslaget tas ned 2021-11-10 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Björn Skog 

 

Plats och tid kommunalrådets kontor, via Teams kl. 09:02–11:43 
  
Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Peter Olsson (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP), §§ 181-186 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S), ersätter Jerry Saxin (S) 

Sofia Karlsson (S), ersätter Lotta Robertsson-Harén (MP) §§ 187-192 

Christer Törnell (KD), ersätter Anders Bäckström § 184 

  
Ersättare Barbro Axelsson (S) 

Michael Henriksson (S), §§ 181-191 
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Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare, §§ 181-183 

Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör, 

kommunstyrelseförvaltningen 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef, kommunstyrelseförvaltningen, 

§§ 184-186 

Niklas Wahlström, klimt- och miljöstrateg  , kansli- och utredningsenheten, 

§ 192 

Simon Ödman, Energi- och klimatstrateg, Dalslands miljö- och 

energikontor, § 192 

Angelika Samuelsson, energi- och klimatstrateg, Dalslands miljö- och 

energikontor, § 192 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KS § 181  Val av justerare 4 

KS § 182 Godkännande av ärendelista 5 

KS § 183 Presentation av Ciceron Assistent - ny plattform för möteshandlingar 6 

KS § 184 Upphävande av kommunstyrelsens beslut 15 september 2021 § 163 - Taxa för 

arrenden 2022 7 

KS § 186 Svar på medborgarförslag att bygga gång- och cykelväg längs med järnvägen 

vid Norra viken 10 

KS § 187 Svar på motion om flaggpolicy - Ove Kaye (SD) 11 

KS § 188 Verksamhetsberättelse, tertial 2 - Kommunstyrelsen 12 

KS § 189 Ekonomisk prognos efter augusti 2021 för Åmåls kommun 13 

KS § 190 Rapportering av delegeringsbeslut 14 

KS § 191 Rapportering av kommunala protokoll 15 

KS § 192 Uppföljning av energianvändning och energi- och klimatrådgivning 2020 16 
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KS § 181  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Olof Eriksson (S). 

__________  
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KS § 182 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Bäckström (C) meddelar vid genomgång av ärendelistan att han är jävig i 

ärende 4, "Upphävande av kommunstyrelsens beslut 15 september 2021 § 163 - 

Taxa för arrenden 2022". 

__________  
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KS § 183 Presentation av Ciceron Assistent - 
ny plattform för möteshandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschef Björn Skog och kommunsekreterare Ida Tornestrand 

genomför en utbildning/informationsstund kring kommunens kommande 

ärendehanteringssystem Ciceron, samt politikergränssnittet Assistenten. 

__________  
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Dnr KS 2021/151 

KS § 184 Upphävande av kommunstyrelsens 
beslut 15 september 2021 § 163 - Taxa för 
arrenden 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reviderade 

taxor för arrenden enligt bilaga. 

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. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut om taxa för arrenden 

2022, kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 163. 

Reservation 

Ulla Berne (M) och Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 

Anders Bäckström (C) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i 

ärendet. Han ersätts av Christer Törnell (KD). 

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. 

Efter kommunstyrelsens tidigare behandling av ärendet taxa för arrenden 2022 

meddelade Anders Bäckström (C) att han skulle kunna anses jävig, något han inte 

uppmärksammat vid tiden för mötet. Kommunstyrelsen måste därför upphäva sitt 

tidigare beslut och fatta ett nytt där inga ledamöter med jävshinder deltar.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 163 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 90 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 25 augusti 2021 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-10-13  8 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

- Bilaga Taxor för arrenden 2022 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ove Kaye (SD) yrkar på att taxan för arrende av jordbruksmark sänks till 1500 kr 

per hektar, att arrendet för all jakt höjs till 80 kr per hektar och att taxan för 

arrende av mark för småviltsjakt justeras till 50 kr per hektar.  

Michael Karlsson (M) yrkar bifall till Ove Kayes (SD) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets 

förslag, med bifallsyrkande från Michael Karlsson (S), dels Ove Kayes (SD) 

förslag att taxan för arrende av jordbruksmark sänks till 1500 kr per hektar, att 

arrendet för all jakt höjs till 80 kr per hektar och att taxan för arrende av mark för 

småviltsjakt justeras till 50 kr per hektar, med bifallsyrkande från Michael 

Karlsson (M).  

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs och verkställs. Omröstningens resultat blir 6-5 till förmån för 

arbetsutskottets förslag och ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen 

ställer sig bakom detta förslag. 

Omröstning 

Ordföranden föreslår ett omröstningsförfarande där den som röstar på 

arbetsutskottets förslag röstar Ja, medan den som röstar på Ove Kayes (SD) 

förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner förslaget.  

Omröstning 

Michael Karlsson (S): Ja 

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Olof Eriksson (S): Ja 

Christer Örtegren (S): Ja 

Peter Olsson (V): Ja 

Lotta Robertsson Harén (MP): Ja 

Michael Karlsson (M): Nej 

Ulla Berne (M): Nej 

Lars-Olof Ottosson (C): Nej 

Christer Törnell (KD): Nej 

Ove Kaye (SD): Nej 

Resultat: 6-5 till förmån för Ja. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

T.f. kommundirektör 

Controller 

__________  
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Dnr KS 2021/189 

KS § 186 Svar på medborgarförslag att bygga 
gång- och cykelväg längs med järnvägen vid 
Norra viken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör, föredrar ärendet. En 

kommuninvånare har som medborgarförslag framfört fördelarna med att anlägga 

en gång- och cykelväg utefter järnvägen vid Norra Viken. 

Samhällsbyggnadsenheten har redan tagit hänsyn till idén med att anlägga en 

gång- och cykelväg utefter järnvägen i Norra viken, och även bilväg i pågående 

revidering av översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021 § 108 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 23 september 2021 

- Medborgarförslag den 1 juni 2021 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggandschef 

Tf kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2021/176 

KS § 187 Svar på motion om flaggpolicy - Ove 
Kaye (SD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör, föredrar ärendet. Ove Kaye, 

(SD) inkom den 25 maj 2021 med en motion om att införa en flaggpolicy i Åmåls 

kommun och att ge i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram en sådan. Enligt 

motionen ska flaggpolicyn reglera när flaggning ska ske på kommunens 

flaggstänger samt med vilka flaggor det ska flaggas med i kommunen.  

Motionen remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 

beredning. Näringslivs- och kommunikationsenheten har utretts ärendet och 

föreslår att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021 § 109 

- Tjänsteskrivelse från kommunikatör den 22 september 2021 

- Motion från Ove Kaye (SD) den 25 maj 2021 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunikatör 

Näringslivs- och kommunikationschef 

Motionär 

__________  
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Dnr KS 2021/273 

KS § 188 Verksamhetsberättelse, tertial 2 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för tertial 2 2021 och lägger 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för tertial 2 2021 beskrivs kommunstyrelsens uppdrag, 

hur verksamheten är organiserad, viktiga händelser under året samt nyckeltal. De 

av kommunstyrelsen beslutade inriktningsmålen för år 2021 har följts upp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021 § 111 

- Tjänsteskrivelse från controller den 15 september 2021 

- Verksamhetsberättelse tertial 2 Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson, tf kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2021/96 

KS § 189 Ekonomisk prognos efter augusti 
2021 för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter augusti 2021 till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter augusti beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till -2,4 mnkr. Jämfört 

med budget på 2,6 mnkr innebär det en avvikelse om -5,0 mnkr. 

Prognosen är försämrad med 0,5 mnkr jämfört med prognosen efter april. 

Driftbudgeten följs upp sex gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska 

uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos augusti 2021” daterad 

den 16 september 2021. 

I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade 

till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun 

och specifika för respektive nämnd och styrelse. 

I samband med ekonomisk rapport per den 31 augusti 2021 (tertial 2) presenteras 

redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021 § 112 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 22 september 2021 

- Ekonomisk prognos efter augusti 2021 den 16 september 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________  
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KS § 190 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Personalchefens delegationsbeslut den 23 september 2021 

__________  
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KS § 191 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/292 

KS § 192 Uppföljning av energianvändning och 
energi- och klimatrådgivning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. Klimat- 

och miljöstrateg Niklas Wahlström bjuds in till nästkommande arbetsutskott för 

att diskutera med kommunstyrelsens arbetsutskott hur arbetet kan fördjupas 

framöver. 

Sammanfattning av ärendet 

Angelika Samuelsson och Simon Ödman redovisar den senaste uppföljningen av 

energianvändning och energi- och klimatrådgivning som utförts av Dalslands 

miljö- och energikontor. Uppföljningen avser 2020 och visar att Åmåls kommun 

måste vidta fler åtgärder om de uppsatta målen ska kunna uppnås inom avsedd 

tid. 

Beslutet skickas till 

Klimat- och miljöstrategen 

__________ 


