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KS § 193 Mötets öppnande och närvaro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens möte förklaras öppnat och ordföranden förrättar upprop samt noterar närvaro. 
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KS § 194 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 6 i kallelsen, "Svar på motion om obligatoriskt språktest vid nyanställningar inom vård och 

omsorg inom Åmåls kommun", utgår från dagens möte och kommer behandlas på nästkommande 

möte.  

 

Företagarna har anmält en önskan att komma med information om medlemsföretagens bidrag till 

välfärden, detta besök läggs till som ett extra ärende som får avsluta dagens sammanträde.  

 

Ärendet "Svar på remiss Ds 2021:27 'Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet'" ska behandlas med omedelbar justering.  

 

Med dessa ändringar och noteringar beslutar kommunstyrelsen att godkänna ärendelistan. 
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KS § 195 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Ove Kaye (SD). 
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KS § 196 Finansiering av renovering av Åmåls simhall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge klartecken åt teknik- och fritidsnämnden samt 

ÅKAB att gå vidare med renovering och tillbyggnad av Åmåls simhall som fastställts av 

kommunstyrelsen samt teknik- och fritidsnämnden. 

 

Reservation 

Lars-Olof Ottosson (C), Anders Bäckström (C), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD) samt Ove 

Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget från alliansen i Åmål. 

 

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. 



            
 
           Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

7(42) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 augusti 2021 § 98 

- Sammanställning ekonomiska förändringar 2017-2021 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 30 juni 2021 § 136 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 30 juni 2021 § 137 

- 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 

 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar, för alliansen i Åmål: "”Alliansen föreslår en renovering men väljer bort 

en tillbyggnad med rutschkana, och för att ytterligare minska kostnaden föreslår alliansen att båda 

bassängerna kaklas." 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall för kommunstyrelsens tidigare förslag, men omformulerat enligt 

nedan, med hänsyn till att budgetutskottet redan lämnat sitt förslag: "Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att ge klartecken åt teknik- och fritidsnämnden samt ÅKAB att gå vidare med 

renovering och tillbyggnad av Åmåls simhall som fastställts av kommunstyrelsen samt teknik- och 

fritidsnämnden." 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till Christer Törnells förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

__________ 
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KS § 198 Agenda 2030 i Åmåls kommuns övergripande mål 
- Förslag till förändrad styrning och ledning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

1. riktlinjer för styrning och ledning med giltighet för perioden 2022–2025. 

2. reviderade mål för den övergripande utvecklingen i Åmåls kommun – 

kommunfullmäktiges mål med nyckeltal, att gälla från och med budgetår 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag till 

kompletteringar av ägardirektiven för de kommunalt helägda bolagen avseende upprättande av 

bolagsmål. 

Kommunstyrelsen beslutar att göra en redaktionell ändring i det föreslagna materialet där "Åmåls 

kommun" ersätter "Åmål".  

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av hur vår nya, 

Agenda 2030-anpassade styrmodell, på bästa sätt kan hantera de delar som finns kvar orörda, med 

visionen, varumärkesplattformen och värdeorden, och återkomma till kommunstyrelsen och 

fullmäktige med ett förslag på hur man bäst hanterar dessa för att fullt ut modernisera och uppdatera 

Åmåls kommuns styrmodell. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare, Inger Bergh, verksamhetsutvecklare, Jan-Erik Samuelsson, 

tillförordnad kommundirektör och Björn Skog, kansli- och utredningschef, föredrar ärendet.  

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2021 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera 

förslag till förändringar av styr- och ledningsprocessen, i syfte att inarbeta FN:s globala mål i Agenda 

2030 med kommunens övergripande verksamhetsmål.  

Förslaget innehåller två delar: 

1. Förändringar av styrmodell (mål- och resultatstyrning) som beskrivs i Riktlinjer för styrning och 

ledning. Dessa riktlinjer innefattar förändringar av styr- och ledningsprocessen som föreslagits med 

syfte att utveckla arbetet med att inarbeta Agenda 2030 med kommunens övergripande mål. 

2. Förändringar av övergripande mål i Åmåls kommun med syfte att skapa en gemensam riktning i 

arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Förslaget till kommunfullmäktiges reviderade mål visar 

vad kommunen prioriterar för att uppnå en god livsmiljö för sina medborgare. 
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Historik 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en plan 

för hur FN:s globala mål i Agenda 2030 skulle inarbetas i kommunens övergripande mål.  

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 om en förändrad budgetprocess som bland annat skulle 

innefatta anvisningar till verksamhetsplaner. Anvisningar för verksamhetsplaner med prioriterade 

utvecklingsområden ska leda till hållbar utveckling och att verksamheten bedrivs på ett 

ändamålsenligt, kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt.  

 

Del 1 - förändringar av styrmodell (mål- och resultatstyrning)   

Syftet med riktlinjer för styrning och ledning är att tydliggöra gemensam struktur och gemensamma 

arbetssätt för Åmåls kommun och de helägda bolagen. 

I strukturen beskrivs vilka delar som ingår i styrningen av ekonomi, mål och resultat samt kvalitet i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och helägda bolag samt i dess verksamheter. I kapitlet 

Mål och resultat föreslås nya begrepp och definitioner på politisk nivå och verksamhetsnivå.  

På politisk nivå ersätter begreppen kommunfullmäktiges mål nuvarande strategiska mål samt nämnds- 

och bolagsmål nuvarande inriktningsmål.  

För att mäta och följa upp kommunfullmäktiges mål samt nämnds- och bolagsmål på ett 

ändamålsenligt sätt används nyckeltal från den officiella statistiken. Jämförelse sker dels av 

kommunens utveckling över tid, dels med andra kommuner. Nyckeltalets resultat bedöms utifrån 

fastställt målvärde och sammanfattas med hjälp av färgerna grönt, gult och rött.  

Kommunstyrelse, nämnder och helägda bolag följer även upp aktuella nyckeltal som 

kommunfullmäktige beslutat om.  

På verksamhetsnivå används begreppen fokusområde, aktiviteter/insatser och nyckeltal. Mål- och 

resultatstyrningen innebär som tidigare att förvaltningar och verksamheter planerar aktiviteter samt att 

verksamhetens utveckling kan följas upp på förvaltningsnivå med nyckeltal.   

 

Del 2 - förslag till förändringar av övergripande mål i Åmåls kommun.   

Kommunfullmäktiges reviderade mål från och med budgetåret 2023 är enligt förslaget: 

• I Åmål ska alla ha möjlighet till arbete och egen försörjning 

• I Åmål ska alla ha möjlighet till livslångt lärande 

• I Åmål ska alla ha en god och jämlik hälsa samt uppleva livskvalitet 

• Åmål ska ha ett starkt lokalt näringsliv 

• Åmål ska vara ett långsiktigt ekologiskt hållbart och klimatneutralt samhälle. 
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Till kommunfullmäktiges mål finns förklarande text som anger vad kommunen behöver fokusera på 

för att uppnå målet.  

Förslaget innebär i korthet att den kommunala målstyrningen från och med budgetåret 2023 omfattar 

fem övergripande mål, benämnda som kommunfullmäktiges mål. Perspektiven som 

kommunfullmäktige beslutade om i februari 2016 ingår istället i de globala målen vilka inarbetas i 

kommunfullmäktiges mål. 

Förändringarna av de övergripande målen har grundats på följande analyser och identifierade 

utvecklingsområden för att bidra till ökad måluppfyllelse av globala målen i Agenda 2030: 

• Analys av nuläget med stöd av verksamhetsberättelser och årsredovisning (år 2020), rapport Agenda 

2030 (år 2020) samt revisorernas granskning.  

• Verksamhetsanalys inför budget 2022, med beskrivning av nuläge och framtid för perioden 2021–

2022.  

• Anvisningar till verksamhetsplan 2022 som riktar fokus på fler i arbete, fullföljda studier, förbättrad 

hälsa och ökat välbefinnande samt minskad klimatpåverkan och ökad ekologisk hållbarhet. 

 

Utifrån analyserna har förslag till prioritering och integrering av de globala målen i Agenda 2030 

tagits fram. Förslaget omfattar områden som Åmåls kommun behöver utveckla för att bidra till ökad 

måluppfyllelse och därigenom nå en tydlig förflyttning.  

Förslaget har förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott samt genom utskick till samtliga politiska 

arbetsgrupper i kommunstyrelsen. 

Efter uppföljningar och analyser av omvärld och verksamhet kan omprioriteringar behöva göras för att 

nå en utveckling och tydlig förflyttning. Detta kan utgöra grund för revidering av 

kommunfullmäktiges mål och bör ske en gång under mandatperioden. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 20210 § 115 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare daterad den 21 oktober 2021 

- Riktlinjer för styrning och ledning 2022–2025 

- Förslag till förändringar av mål för den övergripande utvecklingen i Åmåls kommun, daterad den 20 

oktober 2021 

 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på att det ska stå "Åmåls kommun" istället för "Åmål", i förslaget till 

kommunfullmäktiges mål, som en redaktionell ändring. 
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Michael Karlsson (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av hur vår nya, 

Agenda 2030-anpassade styrmodell, på bästa sätt kan hantera de delar som finns kvar orörda, med 

visionen, varumärkesplattformen och värdeorden, och återkomma till kommunstyrelsen och 

fullmäktige med ett förslag på hur man bäst hanterar dessa för att fullt ut modernisera och uppdatera 

Åmåls kommuns styrmodell. 

      

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Bolagschef 

Kansli- och utredningschef 

Personalchef 

Ekonomichef 

Verksamhetsutvecklare 

__________ 
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KS § 199 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten och lägga den till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson föredrar ärendet. 

Minst en gång under budgetåret ska kommunen upprätta en delårsrapport för verksamheten och 

ekonomin. 

Delårsrapporten ska enligt kommunallagen överlämnas till fullmäktige och revisorer inom två 

månader efter delårsperiodens slut. Revisorerna ska bedöma huruvida resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål fullmäktige har beslutat. 

Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2021, tertial 2.  

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2020 uppgår till 41,7 miljoner kronor 

(mnkr), att jämföra med 43,4 mnkr motsvarande period föregående år.  

Prognosen för år 2021, upprättad per den 31 augusti, pekar mot att kommunen kommer att redovisa ett 

negativt resultat om -2,4 mnkr. Jämfört med budget på 2,6 mnkr är detta en avvikelse på -5,0 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 2021 § 117 

- Tjänsteskrivelse 

- Delårsrapport 2021 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________ 
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KS § 200 Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson föredrar ärendet. 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar delårsbokslut inklusive verksamhetsberättelse med 

uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål samt nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 125 tkr för de skattefinansierade 

verksamheterna, varav -375 tkr avser Säffle och -1 750 tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-verksamheten ett underskott om 

-150 tkr och verksamheten för renhållning ett överskott om +1 000 tkr. VA-verksamheten i Åmål 

beräknas redovisa ett underskott om -1 175 tkr och renhållningen i Åmål ett +/- 0-resultat. Östby 

prognostiserar ett underskott om -400 tkr som vid årets slut debiteras renhållningskollektiven. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 2021 § 118 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden 21 september 2021 § 93 

- Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2021 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen 

- Balansposter 

- Coronarelaterad analys 

      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

__________ 
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KS § 201 Ekonomisk prognos efter september 2021 för 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga den ekonomiska prognosen efter september månad år 2021 till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson föredrar ärendet. 

Efter september beräknas helårsutfallet för Åmåls kommun till +0,6 miljoner kronor (mnkr). Jämfört 

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

Prognosen är förbättrad 3,0 mnkr jämfört med prognosen efter augusti och förbättringen återfinns 

främst inom finansförvaltningen där SKR:s senaste prognos ger ett bättre utfall gällande skatteintäkter 

om 3,0 mnkr. 

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 september 2021” daterad den 20 oktober 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. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 2021 § 116 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 20 oktober 2021 

- Ekonomisk prognos efter september 2021 

      

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________ 
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KS § 202 Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 
och dess utskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott för 2022 enligt nedan: 

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

KS 12 9 16 13 11 1 

KSAU 26 23 30 27 18 8 

 

 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

KS - 24 14 5 9, 30 - 

KSAU - 10, 31 28 26 16 7 

 

Budgetutskottet sammanträder preliminärt vecka 20 samt vecka 42. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen (KS) och arbetsutskottet (KSAU) har tagits 

fram. 

Mötesdagar är onsdagar för samtliga möten.  

Kommunstyrelsen börjar kl. 09.00, med gruppmöten från kl.08.00. Arbetsutskottet börjar kl 09.00. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 2021 § 119 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 17 oktober 2021 

      

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 

Enhetschefer kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret 

Receptionen stadshuset 
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Löneenheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________ 
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KS § 203 Avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera avgifter för 2022 för kommunstyrelsens 

verksamheter enligt bilagor från räddningstjänst, kostenhet och kulturenhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till avgifter 2021 har tagits fram av kostenheten, kulturenheten samt 

Räddningsenheten. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 11 

- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga Förslag avgifter Kommunstyrelsen 2022 

           

Beslutet skickas till 

Tf kommundirektör 

Controller 

Kostchef 

Räddningschef 

Kulturchef 

__________ 
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KS § 204 Avgifter inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 

följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 kronor ska tas ut av den 

som vill gå igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och gymnasiet enligt förordning 

1991:1124 om avgifter för prövning inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga 

maxtaxesystemet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de är 

skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet. Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta 

ut en avgift av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad 

prövning i gymnasiet enligt Förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom skolväsendet. 

Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 

fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas 

för plats i förskola eller fritidshem. 

 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för hur hög avgiften kan 

bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket inför varje år (för 2020 uppgår 

inkomsttaket till 50 340 kronor per månad). 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 12 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 30 september 2021 § 160 

      

Beslutet skickas till 

Skolchef 
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Controller barn- och utbildningsförvaltningen 

 

__________ 
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KS § 205 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag på avgifter för vård- och 

omsorgsinsatser enligt följande: 

 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst   280 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 

Ett besök under 1 månad  265 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad  445 kr/mån 

 

Avgift för utprovning av hjälpmedel 100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

Trygghetstelefon ordinärt boende 285 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

 

Avgift för ledsagning  125 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 

Korttidsboende  115 kr/dygn  Vårdavgift ingår i maxtaxa 

 

Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende, dessa fastställs av kommunstyrelsen 

 

Stöd och funktion 

Måltider i gruppbostad (alla måltider i boendet frukost-lunch-mellanmål och middag, inklusive 

förbrukningsartiklar som tvål och papper):  2 275 kr/mån 

Avdrag 40kr/dag för de måltider som intas på dagcenter och med 85 kr vid bortavaro ett helt dygn. 

 

Resor i boendet med enhetens bil: 17 kr/mil och person, Ej knutet till prisbasbeloppet 

 

Avgift måltider på korttidsboendet/FSO 

ålder 0 – 7 år: 70 kr 

ålder 8 år och äldre: 95 kr 

Frukost: 15 kr FSO 

Mellanmål: 15 kr FSO 

Lunch 45 kr: FSO (vid skollov) 
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Individ- och familjeomsorg 

Familjerådgivning: 100 kr/besök 4 gånger därefter fritt under samma behandlingsperiod, Följer 

gemensamt avtal med Dalslandskommunerna 

 

Egenavgift för vistelse på behandlingshem: 115 kr/dygn 

 

Längre vistelse på externt boende:  

Hyreskostnaden betalas av den enskilde + egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut 

under förutsättning att den enskilde har egen varaktig inkomst). 

 

Arbete och vuxnas lärande 

Yttre hemtjänst 

Snöskottning framför entré: 100 kr/tillfälle 

Snöskottning utanför garage: 100 kr/tillfälle 

Transport av trädgårdsavfall: 210 kr/tillfälle 

   - tillkommer personaltid: 100 kr/timme och person 

 

Övriga insatser: 

Gräsklippning mm: 100 kr/timme och person 

 

Vuxenutbildningen 

Avgift särskild prövning: 500 kr/prövningstillfälle, Enl förordning 1991:1124 

 

Ekonomiskt bistånd 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning: 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för år 2021, 350 

kr/timme 

   - Om behov finns att två tjänstemän medverkar tas 

   dubbel timavgift ut. 

   - Understiger handläggningstiden 0,5 timme tas 

   ingen avgift ut. 

   - Mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift 

   som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster. 

   - Ersättning tas ut för direkta utlägg som 

   socialförvaltningen haft för att utföra sitt uppdrag. 
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Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen följer prisbasbeloppet om inte annat 

anges. Beräkningsprincipen är densamma som föregående år och följer garantipensionernas 

utveckling. 

Alla avgifter om inte annat anges avrundas till närmaste femtal, en höjning ”slår” inte igenom förrän 

avgiften blir 5 kronor högre. 

Som exempel är timpriset för hemtjänst höjd med 5 kronor till 280 kronor/timmen jämfört med 2021. 

Gällande särskild prövning inom vuxenutbildningen anser förvaltningen att en avgift ska tas ut av den 

som vill göra en särskild anordnad prövning inom vuxenutbildningen, enligt förordningen 1991:1124 

av avgifter för särskild prövning inom skolväsendet. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 13 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2021 § 108 

      

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Controller välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________ 
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KS § 206 Taxa 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt 
tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförändringen för 2022 enligt alkohollagen 

(2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088) i enlighet med bilaga. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstående lagar. 

Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar att handlägga och utföra tillsyn 

enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel. 

Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, där den 

rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på serveringsställets 

årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de med tobakstillstånd tas 

ut som en fast avgift. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 14 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2021 § 109 

- Tjänsteskrivelse Dalslands och Säffles Alkohol- och Tobaksenhet den 26 augusti 2021 

- Förslag Taxor 

      

Beslutet skickas till 

Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

Controller 

__________ 
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KS § 207 Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta revidera taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelsområdet med ikraftträdande1 januari 2022 enligt bilaga. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedelsverket bedriver sedan en tid tillbaka ett arbete med att se över och göra om den befintliga 

riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktionen. 

Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024, med ett övergångsår 2023 få 

kontrollmyndigheten klassar om befintliga verksamheter. 

Med anledning av detta arbete presenterade SKR den 10 september 2021 ett nytt underlag för taxa 

inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och material i kontakt med 

livsmedel (FSM). 

Det nya underlaget innebär ett flertal ändringar, bland annat en förberedelse inför livsmedelsverkets 

ändringar av klassningsmodell för livsmedelsanläggningar. Underlaget innehåller även en del nyheter, 

däribland införs efterhandsdebitering av avgiftsuttag för nedlagd kontrolltid samt en möjlighet att 

handla varor under dold identitet vid utredning av klagomål. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 15 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden § 71 

- Tjänsteskrivelse 

- Taxebestämmelser livsmedel 2022 

           

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Controller 

__________ 
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KS § 208 Skattesats 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en skattesats på 22,46 % för år 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetutskottet föreslår en oförändrad skattesats från 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 16 

      

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________ 
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KS § 209 Borgensavgift 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att borgensavgiften från de kommunala 

bolagen Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 2022 blir 0,25 % av det 

nyttjade borgensbeloppet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har två helägda bolag, Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB. Åmåls 

kommun har gått i borgen för bolagens lån. Därför har kommunen möjlighet att utkräva en årlig 

borgensavgift från respektive bolag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 17 

      

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

__________ 
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KS § 210 Anslagsbindningsnivå 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att binda 2022 års anslag till nämnderna på 

driftbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna har 

revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med 

den budget som kommunfullmäktige fastställt. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anslagsbindningsnivån i en budget tydliggör ansvar och roller. Kommunfullmäktige tilldelar 

respektive nämnd skattemedel för att bedriva verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. 

Skattemedlen fördelas sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 

Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta 

skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 18 

      

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________ 
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KS § 211 Låneram 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en låneram för år 2022 som uppgår till 

totalt 90 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor avser checkkredit, 15 miljoner kronor avser leasing 

vagnpark och 25 miljoner kronor avser anläggningslån. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Åmåls kommuns finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om ramar för 

kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som 

ska gälla för det kommande budgetåret. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 19 

      

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________ 
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KS § 212 Budget för kommunfullmäktige 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budget för kommunfullmäktiges verksamhet 

om 2 300 tkr för år 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budgeten omfattar kostnader för bland annat kommunrevisionen, fullmäktigesammanträden, 

beredningar och partistöd. Den totala ramen för fullmäktige är satt till 2 300 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 20 

      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Controller 

__________ 
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KS § 213 Investeringsbudget 2022 samt flerårsplan 2023-
2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

nedanstående förslag till investeringsbudget för 2022 och plan 2023-2025 (i tusen kronor): 

 

Reservation 

Lars-Olof Ottosson (C), Anders Bäckström (C), Ulla Berne (M) och Christer Törnell (KD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Huvudprincipen, enligt Åmåls kommuns investeringsregler, är att investeringsvolymen ska anpassas 

och investeringsprojekten prioriteras så att samtliga investeringar kan finansieras utan upplåning. Vid 

större investeringar kan avsteg från denna princip vara nödvändigt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 21 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef 

- Budgetförutsättningar 2022, plan 2023-2025 
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- Samlade underlag från nämnderna 

- Majoritetens budgetförslag 2022 samt plan 2023-2025 

- Budget 2022 Allians för Åmål 

- Budget 2022 Sverigedemokraterna 

Protokollsanteckning 

Lars-Olof Ottosson (C), Anders Bäckström (C), Ulla Berne (M) och Christer Törnell (KD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 

Nämnder 

Förvaltningschefer 

Ekonomichef 

Controllers 

__________ 
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KS § 214 Driftbudget 2022 Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

nedanstående förslag till driftsbudget för 2022 samt flerårsplan 2023-2025 (i tusen kronor): 

 

Reservation 

Lars Olof Ottosson (C), Anders Bäckström (C), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD) samt Ove Kaye 

(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetutskottets förslag till driftsbudget utgår från de av nämnderna inkomna förslagen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 25 oktober 2021 § 22 

- Budgetförutsättningar 2022, 2023-2025 

- Samlade budgethandlingar från nämnderna 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef 

- Majoritetens budgetförslag 2022 samt plan 2023-2025 

- Budget 2022 Allians för Åmål 
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- Budget 2022 Sverigedemokraterna 

      

Protokollsanteckning 

Lars Olof Ottosson (C), Anders Bäckström (C), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD) samt Ove Kaye 

(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

Beslutet skickas till 

Nämnder 

Förvaltningschefer 

Controllers 

Ekonomichef 

__________ 
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KS § 215 Delegationsbeslut färdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

      

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut färdtjänsthandläggare den 6 oktober 2021 
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KS § 216 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

      

Beslutsunderlag 

- Protokoll budgetutskottet den 25 oktober 2021 

- Protokoll arbetsutskottet den 27 oktober 2021 

- Protokoll ÅKAB den 28 oktober 2021 
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KS § 217 Initiativärende från (SD) om minskat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till fullmäktiges presidium för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett initiativärende har inkommit från Sverigedemokraternas Ove Kaye. Ärendet innehåller ett förslag 

till reducerat antal platser i kommunfullmäktige, från dagens 35 platser, till 31. 

 

Beslutsunderlag 

- Initiativärende från Ove Kaye (SD) 

      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Kansli- och utredningschef 

__________ 
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KS § 218 Nya offentliga toaletter på torget i Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Åmåls kommunfastigheter AB att bygga nya offentliga 

toaletter på torget i Åmål. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström föredrar ärendet. 

Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen, näringslivs- och kommunikationsenheten 

samt kulturenheten fick i den 26 januari 2021 uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en 

handlingsplan för centrumutveckling avseende Åmål med förslag till åtgärder på förbättringar. 

Handlingsplanens huvudspår skulle vara infrastruktur/trafik, användning av platser/fastigheter samt 

estetisk utveckling och förbättring.  

Arbetsgruppen har identifierat en angelägen åtgärd som skulle innebära en attraktivare stadskärna och 

en bra service till medborgare och besökare. Förslaget innebär att Åmåls kommunfastigheter AB 

uppför nya offentliga toaletter på torget i Åmål.  

Sedan många år tillbaka finns offentliga toaletter belägna i samma fastighet som där det bedrivs 

gatuköksverksamhet på torget, som idag har namnet Mickans Grill. Besök på toaletten innebär en 

kostnad av fem kronor i en myntautomat. Den mynthantering som dagens betalningssystem innebär 

upplevs som belastning och störande för Mickans Grill. Idag används mest betalkort eller 

betalningslösningar genom telefon som betalningsmedel, snarare än mynt. Dessutom innebär 

mynthanteringen att toaletterna blir begränsade i tillgänglighet den tiden då grillen är stängd, då fåtal 

personer idag har tillgång till mynt. 

Placeringen för den nya offentliga toaletten föreslås bli mittemot butiken Gunillas Interiör, Torggatan, 

och för att byggnaden ska smälta in i miljön är tanken att den ska målas i samma färg som 

Vågmästargården. I den planerade byggnationen innehåller modulen tre toaletter. En är anpassad 

utifrån krav på tillgänglighet (RWC) samt två toaletter med ordinarie utförande. Förslaget med nya 

offentliga toaletter skulle innebära nytt betalningssystem utan myntfunktion, vilket även bidrar till 

ökad tillgänglighet. 

Mickans Grill har ett tiotal sittplatser för matgästerna. Genom att bygga nya toaletter på torget frigörs 

yta i gatuköksfastigheten då nuvarande toaletter kan byggas om till fler sittplatser för matgäster. Detta 

utifrån ett önskemål från gatuköksentreprenören. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 2021 § 123 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 20 oktober 2021 
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Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) samt Ove Kaye (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Tf kommundirektör 

__________ 
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KS § 219 Överlåtelse av fastigheter från Åmåls kommun till 
Åmåls kommunfastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Överlåta fastigheter enligt bifogad sammanställning och bilaga till Åmåls kommunfastigheter AB 

(ÅKAB) till bokfört värde. 

- Uppdra till samhällsbyggnadsenheten att låta upprätta nödvändiga köpeavtal och att ge fullmakt till 

samhällsbyggnadschefen att underteckna nödvändiga dokument. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen uppdrog 2019 åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda möjligheter att överlåta 

kommunens kvarvarande fastighetsinnehav (fastigheter med anläggningar/byggnader) till ÅKAB. 

Samhällsbyggnadsenheten har kommit fram till förslag enligt bifogad sammanställning och bilagor. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 2021 § 124 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef 

- Bilagor 

      

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________ 
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KS § 220 Revidering av Plan- och bygglagstaxa 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av plan- och bygglagstaxa för 

Åmåls kommun enligt 12 kap. 8-10 §§ Plan- och bygglagen (PBL). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström föredrar ärendet. 

En revidering samt indexjustering av Åmåls kommuns plan- och bygglagstaxa har gjorts och den är 

tänkt att börja gälla från 1 januari 2022. 

Revideringen består i huvudsak av att avgifterna (i tabell A) för åtgärder inom detaljplan (planenliga) 

och utanför detaljplan har sänkts respektive höjts något jämfört med dagens taxa. 

Handläggningskostnaden per timme har även den justerats enligt index till 1149 kronor. 

En annan ändring består i att tabellerna för MBK (mätning, beräkning och kartframställning) har 

uppdaterats både i tabellerna samt att en del information har lagts till i textformat under tabellerna. En 

helt ny tabell avseende tillfälligt nyttjande av primärkarta har även lagts till. 

Tabell B för planavgifter m.m. har inte ändrats alls inför det kommande året utan avgifterna i den är 

kvar som de var beslutade inför år 2021, därför ingår den inte i underlaget för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse den 8 november 2021 

- Revidering tabell 

- Revidering text 

      

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Controller 

__________ 
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KS § 221 Information: Administrativa lokaler för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. kommundirektör Jan-Erik Samuelsson informerar kommunstyrelsen om läget gällande arbetet med 

ett förslag om nya administrativa lokaler för Åmåls kommun. 
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KS § 222 Företagarna informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Företagarnas ordförande i Åmål, Bente Hjelm, informerar kommunstyrelsen om småföretagens 

betydelse samt vikten av att kommunen hanterar upphandlingar på ett bra sätt. 

 


