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KF § 125 Mötets öppnande och närvaro 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden för mötet, fullmäktiges förste vice ordförande Göran Karlsson (S), 

inleder mötet med att låta kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

informera om den nyhet om företagsetablering i Åmål som tidigare presenterats 

under dagen. 

 

Upprop genomförs. 

__________ 
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KF § 126 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Maria Bertilsson-Sandin (S) och Susanne 

Carlsson (SD) till justerare.  

 

Digital justering kommer att ske torsdag den 2 december 2021 kl 14:00. 

__________ 
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KF § 127 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ärendelistan. 

__________ 
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Dnr 2021-00175 

KF § 128 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen det från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsrapporten och 

lägga den till handlingarna. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta så och konstaterar att det är 

kommunfullmäktiges vilja. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 199 

- Revisorernas bedömning av delårsrapporten den 12 november 2021 

- Översiktlig granskning delårsrapport KPMG 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 18 oktober 2021 

- Delårsrapport tertial 2 2020 daterad 18 oktober 2021 
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Beslut skickas till 

Ekonomienheten 

__________ 
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Dnr 2021-00295 

KF § 129 Delårsbokslut för teknik- och 
fritidsnämnden år 2021  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen det från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige föreslås notera informationen. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör detta. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 200 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden 21 september 2021 § 93 

- Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2021 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen 

- Balansposter 

- Coronarelaterad analys 

Beslut skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________ 
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Dnr 2021-00283 

KF § 130 Agenda 2030 i Åmåls kommuns 
övergripande mål - Förslag till förändrad 
styrning och ledning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Reservation 

Tomas Lindström (TL) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

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: 

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.  
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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. 

 

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. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen det från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige föreslås 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. 

Samt att kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

presentera förslag till kompletteringar av ägardirektiven för de kommunalt helägda 

bolagen avseende upprättande av bolagsmål. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör detta. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 198 

- 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 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Bolagschef 

Kansli- och utredningschef 

Personalchef 

Ekonomichef 

Verksamhetsutvecklare 

__________ 
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Dnr 2020-00425 

KF § 131 Finansiering av renovering av Åmåls 
simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 

Mot beslutet reserverar sig:  

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt 

(KD), Anders Bäckström (C), Mikaëla Thorén (C), Lars-Olof Ottosson (C), Leif 

Aronsson (C), Peter Stenberg (L), Tomas Lindström (TL), Anne Kaye (SD), Ove 

Kaye (SD) och Susanne Carlsson (SD). 

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. 
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Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar "Allians för Åmål föreslår en renovering men väljer 

bort en tillbyggnad med rutschkana, och för att ytterligare minska kostnaden 

föreslår alliansen att båda bassängerna kaklas." 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Ove Kaye (SD), Tomas Lindström 

(TL), Peter Stenberg (L) och Ulla Berne (M) yrkar bifall till Törnells (KD) yrkande. 

Michael Karlsson (S) och Niklas Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut att kommunfullmäktige ger 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förslaget från 

kommunstyrelsen, dels förslaget från Törnell (KD).  

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Ordföranden förklarar att den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den 

som bifaller Törnells (KD) yrkande röstar Nej. Resultatet av omröstningen blir 18 

röster för Ja och 13 röster för Nej. 

Ja-röster: Magnus Nilsson (MP), Göran Karlsson (S), Michael Karlsson (S), Ann-

Charlotte Örtegren (S), Ewa Arvidsson (S), Michael Henriksson (S), Sofia Karlsson 

(S), Olof Eriksson (S), Maria Bertilsson Sandin (S), Jerry Saxin (S), Barbro 

Axelsson (S), Rolf B Andersson (S), Hassan Dalo (S), Christer Örtegren (S), Ulla 

Pettersson (S), Niklas Karlsson (S), Peter Olsson (V), Robbin Larsson (V). 

Nej-röster: Leif Aronsson (C), Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Lars-Olof 

Ottosson (C), Anders Bäckström (C), Mikaëla Thorén (C), Christer Törnell (KD), 

Lillemor Hårdstedt (KD), Peter Stenberg (L), Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), 

Susanne Carlsson (SD), Tomas Lindström (TL) 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 10 november 2021 § 196 

- 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 
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- Skrivelse från fritidschefen gällande intäkter renovering den 21 juni 2021 

- Presentation från ÅKAB gällande renoveringsbehov 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 2021, § 

44 

Beslut skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Förvaltningschef Teknik- och fritidsförvaltningen 

VD ÅKAB 

Fritidschef 

Tf kommundirektör 

Ekonomichef 

__________ 
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Dnr 2019-00297 

KF § 132 Överlåtelse av fastigheter från Åmåls 
kommun till Åmåls kommunfastigheter AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 

Kommunstyrelsen uppdrog 2019 åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda 

möjligheter att överlåta kommunens kvarvarande fastighetsinnehav (fastigheter med 

anläggningar/byggnader) till ÅKAB. 

Samhällsbyggnadsenheten har utrett ärendet och lämnat förslag på fastigheter som 

kan överlåtas. 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 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. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla förslaget och finner att 

kommunfullmäktige gör detta. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 219 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef 

- Bilagor 
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Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

VD, ÅKAB 

__________ 
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Dnr 2021-00159 

KF § 133 Cykelbanor genom Åmåls centrum 
(Kungsgatan och Strandgatan) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål uppdras att anlägga cykelbanor samt 

längs Kungsgatan och Strandgatan samt övriga trafikanpassningar enligt bilaga PM 

Cykelbana. 

2. teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål tillförs 10 180 tkr till investeringsbudget 

för år 2022 för arbeten längs Kungsgatan och Strandgatan som ej omfattas av 

erhållet bidrag. 

3. teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål tar bort befintliga parkeringsplatser om 

beslut tas att anlägga cykelbanor längs Kungsgatan och Strandgatan där cykelbanan 

anläggs. 

4. Redovisningsmässigt sett ska projektet ses som två delar. En del som cykelleder 

som tillhör projektet centrumutveckling och en del som underhåll, förbättringar av 

gatans ytskikt, VA-arbeten och andra ledningsarbeten som utförs i samband med 

cykellederna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen, näringslivs- och 

kommunikationsenheten fick den 26 januari 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige 

att ta fram en handlingsplan för centrumutveckling avseende Åmål. 

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

fastigheter samt estetisk utveckling och förbättring. Arbetsgruppen har identifierat 

en angelägen åtgärd som förbättrar upplevelsen för besökare och höjer 

trafiksäkerheten i centrum, vilket innebär att cykelbanor anläggs genom Åmåls 

centrum längs med huvudgatan Kungsgatan och längs med Strandgatan. Politiska 

viljeyttringar har uttryckts vid ett flertal tillfällen i samband med hantering av 

motioner och medborgarförslag i ämnet. Samtliga politiska gruppledare i 

kommunstyrelsen uttryckte sitt fulla stöd för en cykelbana genom centrum i en 

skrivelse i maj 2021 för att kunna påbörja en ansökan av statlig medfinansiering för 

projektet. 

I Åmåls kommun har frågan om en ny cykelbana genom centrum varit aktuell under 

flera år. Förslag från såväl invånare som förtroendevalda har lett fram till att 

kommunen genom sina förvaltningar utrett och undersökt möjligheterna. Externa 

konsulter har anlitats och presenterar ett förslag till åtgärder i ett PM.   

I dagsläget finns ingen befintlig cykelbana längs Kungsgatan och Strandgatan utan 

cykeltrafik hänvisas till körbanan. För att öka cykelmöjligheterna i de centrala 
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delarna planeras att gång- och cykelbanor anläggs längs Kungsgatan och 

Strandgatan vilket idag saknas. Dessa planeras att anpassas till befintlig bebyggelse 

samt befintligt cykelvägnät. Åmål vill prioritera sina oskyddade trafikanter för att få 

ett levande centrum och möjligheter att färdas genom centrum på ett tillgängligt och 

säkert sätt. Kungsgatan är en skolväg för många elever som behöver ta sig från den 

ena sidan staden till den andra till fots eller cykel. 

På Strandgatan föreslås enkelriktad biltrafik med förbjuden norrgående körriktning. 

Avsmalning av körbanan för att göra plats för en kombinerad gång- och cykelbana 

som planeras att ansluta till befintlig cykelbana i söder och följa med väster om 

Strandgatan fram till korsningen med Norra Långgatan.  

För att ytterligare optimera miljön i centrum bör området kring Gamla Stan 

hastighetsanpassas, vilket har tillämpats på prov under sommaren 2021. Hastigheten 

kommer att ändras utifrån gatornas nuvarande utformning och följer målet med 

säkrare och tryggare trafik. Detta blir även ett bra komplement när Strandgatan görs 

om till enkelriktad biltrafik. Runt om Gamla Stan är trafiken blandad och genom att 

sänka hastigheterna där de olika trafikanterna ska samsas om samma yta leder det 

bland annat till kortare bromssträckor och därmed mindre allvarligare skadeföljder 

vid eventuella olyckor. Det medför även en bättre miljö när hastigheten sänks i 

området. 

För korsningar på Kungsgatan och Strandgatan justeras refuger och passager för att 

passa den nya utformningen av gång- och cykelbanan. Enligt enkät- och 

reseundersökningen visar det att 26 procent inte cyklar på grund av dåliga och 

osäkra cykelvägar. Samhällsbyggnadsenhetens undersökning visade att cyklister 

använder både trottoarerna och körbanan som alternativ. En undersökning har även 

gjorts av Trafikverket som visar att 50 procent av invånarna har möjlighet att ta sig 

till arbetet på 20 minuter med cykel.    

För att bidra till en hög trafiksäkerhet måste infrastrukturen vara säker. Som en 

konsekvens av att cyklisterna får en egen cykelbana kommer 23 bilparkeringar att 

försvinna längs Kungsgatan och Strandgatan. Effekten av att minska antalet 

parkeringsplatser innebär att mindre bilar rör sig i centrum, vilket leder till en mer 

tilltalande miljö. Några av de borttagna parkeringsplatserna ligger i anslutning till 

restauranger, vilket kommer att leda till en bättre miljö på restaurangernas 

uteserveringar. Butikerna belägna på Kungsgatan bedöms inte påverkas av de 

föreslagna förändringarna.  

Samhällsbyggnadsenheten har beviljats ekonomiskt stöd från Trafikverket för 

anläggandet av cykelbanor för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat 

stadsmiljöavtal. 

Yrkande 

Christer Törnell (KD), Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S) och Peter Olsson 

(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål uppdras att anlägga cykelbanor samt 

längs Kungsgatan och Strandgatan samt övriga trafikanpassningar enligt bilaga PM 

Cykelbana. 

2. teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål tillförs 10 180 tkr till investeringsbudget 

för år 2022 för arbeten längs Kungsgatan och Strandgatan som ej omfattas av 

erhållet bidrag. 

3. teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål tar bort befintliga parkeringsplatser om 

beslut tas att anlägga cykelbanor längs Kungsgatan och Strandgatan där cykelbanan 

anläggs. 

4. Redovisningsmässigt sett ska projektet ses som två delar. En del som cykelleder 

som tillhör projektet centrumutveckling och en del som underhåll, förbättringar av 

gatans ytskikt, VA-arbeten och andra ledningsarbeten som utförs i samband med 

cykellederna. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget och finner att 

kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 november 2021 § 227 

- Beslut från teknik- och fritidsnämnden den 17 november 2021 § 107 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen 

- Bilaga Process GC Kungsgatan 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 14 oktober 2021 

- Bilaga PM cykelbana, rapport från Tyréns den 21 maj 2021 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Gatuchef 

__________ 
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Dnr 2021-00340 

KF § 134 Partiföreträdarrunda - Budget 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partiföreträdarrundan är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Partiföreträdare från de partierna som lagt förslag till budget 2022 för Åmåls 

kommun presenterar sina respektive budgetförslag. 

Presentationer görs av Michael Karlsson (S) och Peter Olsson (V) för majoriteten, 

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

Stenberg (L) för Allians för Åmål samt Ove Kaye (SD) för Sverigedemokraterna. 

__________ 
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Dnr 2021-00326 

KF § 135 Revidering av Plan- och bygglagstaxa 
2022  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av plan- och bygglagstaxa för 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

gjorts och den föreslås 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av plan- och 

bygglagstaxa för Åmåls kommun enligt 12 kap. 8-10 §§ Plan- och bygglagen 

(PBL). 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 10 november 2021 § 220 

- Tjänsteskrivelse den 8 november 2021 

- Revidering tabell 

- Revidering text 
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Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Controller 

__________ 
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Dnr 2021-00151 

KF § 136 Taxa för arrenden 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade taxor för arrenden enligt bilaga. 

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. 

Jäv 

Anders Bäckström (C) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram förslag till nya arrendetaxor att tillämpas 

från och med 1 januari 2022. 

Nuvarande taxor avviker ifrån de taxor Åmåls grannkommuner tillämpar och i flera 

fall från riksgenomsnittet. Prissättningen är i vissa fall otydlig och även omotiverat 

höga. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att: 

- anta reviderade taxor för arrenden enligt bilaga. 

- 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. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 oktober 2021 § 184 

- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga taxa arrenden 
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Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Controller 

Kommunsekreterare 

__________ 
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Dnr 2021-00249 

KF § 137 Avgifter 2022 inom kommunstyrelsens 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att: 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera avgifter för 2022 för kommunstyrelsens 

verksamheter enligt bilagor från räddningstjänst, kostenhet och kulturenhet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 203 

- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga Förslag avgifter Kommunstyrelsen 2022 

Beslut skickas till 

Tf kommundirektör 

Controller 

Kostchef 

Räddningschef 

Kulturchef 

__________ 
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Dnr 2021-00308 

KF § 138 Avgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta: 

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. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 204 

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

Beslut skickas till 

Skolchef 

Controller barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________ 
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Dnr 2021-00309 

KF § 139 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 
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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) 

 

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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag på avgifter för 

vård- och omsorgsinsatser. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 205 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2021 § 

108 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Controller välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________ 
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Dnr 2021-00306 

KF § 140 Taxa 2022 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta taxeförändringen för 

2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter 

(LTLP 2018:2088) i enlighet med bilaga. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 206 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2021 § 

109 

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

2021 

- Förslag Taxor 
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Beslut skickas till 

Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

Controller välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________ 
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Dnr 2021-00310 

KF § 141 Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta revidera taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedelsområdet med ikraftträdande1 januari 2022 enligt 

bilaga. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 207 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden § 71 

- Tjänsteskrivelse 

- Taxebestämmelser livsmedel 2022 
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Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Controller 

__________ 
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Dnr 2021-00321 

KF § 142 Skattesats 2022 Åmåls kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en skattesats på 22,46 % för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

En oförändrad skattesats från 2021 föreslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om en skattesats på 22,46 % för 

år 2022. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 208 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 

__________ 
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Dnr 2021-00322 

KF § 143 Borgensavgift 2022 Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften från de 

kommunala bolagen Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 

2022 blir 0,25 % av det nyttjade borgensbeloppet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 209 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

__________ 
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Dnr 2021-00323 

KF § 144 Anslagsbindningsnivå 2022 Åmåls 
kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 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. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 210 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 

__________ 
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Dnr 2021-00324 

KF § 145 Låneram 2022 Åmåls kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 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. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 211 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef 

__________ 
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Dnr 2021-00158 

KF § 146 Budget för kommunfullmäktige 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta budget för kommunfullmäktiges verksamhet 

om 2 300 tkr för år 2022. 

Reservation 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt 

(KD), Anders Bäckström (C), Leif Aronsson (C), Mikaëla Thorén (C), Lars-Olof 

Ottosson (C) och Peter Stenberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

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. 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar för Allians för Åmål att kommunfullmäktiges budget 

för 2022 ska vara 2 569 tkr. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förslaget från 

kommunstyrelsen med budget för kommunfullmäktige om 2 300 tkr, dels förslaget 

från Karlsson (M) med en budget för kommunfullmäktige om 2 569 tkr. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

bifaller förslaget från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 212 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Controller 

__________ 
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Dnr 2021-00320 

KF § 147 Driftbudget 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 2022 

samt flerårsplan 2023-2025 (i tusen kronor): 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig: 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt 

(KD), Anders Bäckström (C), Mikaëla Thorén (C), Lars-Olof Ottosson (C), Leif 

Aronsson (C) och Peter Stenberg (L) till förmån för Allians för Åmåls 

budgetförslag, 

Anne Kaye (SD), Ove Kaye (SD) och Susanne Carlsson (SD) till förmån för 

Sverigedemokraternas budgetförslag, samt 

Tomas Lindström (TL). 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till driftsbudget utgår från de av nämnderna inkomna förslagen. 
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Yrkande 

Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S) och Jerry Saxin (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag, vilket innebär bifall till majoritetens budgetförslag. 

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

bifall till Allians för Åmåls budgetförslag. 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden fastslår att det finns tre förslag till beslut, från kommunstyrelsen, från 

Allians för Åmål och från Sverigedemokraterna.  

Ordförande frågar fullmäktige på var och ett av förslagen och konstaterar efter det 

att kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 214 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef, den 17 november 2021 

- Budgetförutsättningar 2022, 2023-2025, den 17 november 2021 

- Samlade budgethandlingar från nämnderna 

- Majoritetens budgetförslag 2022 samt plan 2023-2025 

- Budget 2022 Allians för Åmål 

- Budget 2022 Sverigedemokraterna 

Beslut skickas till 

Nämnder 

Förvaltningschefer 

Controllers 

Ekonomichef 

__________ 
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Dnr 2021-00146 

KF § 148 Investeringsbudget 2022 samt 
flerårsplan 2023-2025  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förslag till investeringsbudget 

för 2022 och plan 2023-2025 (i tusen kronor): 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig: 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt 

(KD), Anders Bäckström (C), Mikaëla Thorén (C), Lars-Olof Ottosson (C), Leif 

Aronsson (C) och Peter Stenberg (L) till förmån för Allians för Åmåls 

budgetförslag. 

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. 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebär i 

enlighet med majoritetens budgetförslag. 
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Michael Karlsson (M) yrkar bifall till Allians för Åmåls budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förslaget från 

kommunstyrelsen och förslaget från Allians för Åmål. 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och bedömer att 

kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 213 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef, den 17 november 2021 

- Budgetförutsättningar 2022, plan 2023-2025, den 17 november 2021 

- Samlade underlag från nämnderna 

- Majoritetens budgetförslag 2022 samt plan 2023-2025 

- Budget 2022 Allians för Åmål 

- Budget 2022 Sverigedemokraterna 

Beslut skickas till 

Nämnder 

Förvaltningschefer 

Ekonomichef 

Controllers 

__________ 
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Dnr 2021-00107 

KF § 149 Svar på motion om obligatoriskt 
språktest vid nyanställningar i vård och omsorg 
inom Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hemställa åt välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden att anta den rutin som sammanställts för att visa vilka mått 

och steg som vidtas för att säkerställa den språkliga förmågan, och att med detta 

betrakta motionen som besvarad. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden bör 

därutöver överväga att på något sätt följa upp språklig förståelse i 

internkontrollplanen. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ove Kaye (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Ove Kaye (SD) 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. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som i sin 

beredning anser att motionen ska anses besvarad. Välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan genom bland annat 

så kallade språkombud samt att examensbevis med godkänt betyg i svenska krävs 

för tillsvidareanställning som omsorgspersonal. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2021 att 

återremittera till kommunstyrelsen för förtydligande av vilka språkkrav på svenska 

som redan finns inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Lars-Olof Ottosson (C), Ewa Arvidsson (S) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall 

till kommunstyrelsen förslag att hemställa åt välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

att anta den rutin som sammanställts för att visa vilka mått och steg som vidtas för 

att säkerställa den språkliga förmågan, och att med detta betrakta motionen som 

besvarad. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden bör därutöver överväga att på 

något sätt följa upp språklig förståelse i internkontrollplanen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen 

från Kaye (SD), dels bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 november 2021 § 226 

- Svar på återremiss från förvaltningschef och äldreomsorgschef 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 27 maj 2021 § 66 

- Skrivelse från välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

- Motion från Ove Kaye (SD) 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Helena Wretman 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________ 
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Dnr 2021-00176 

KF § 150 Svar på motion om flaggpolicy - Ove 
Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Sammanfattning av 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. 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till motionen vilket även är kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är från 

kommunstyrelsen och som har bifallits av Ove Kaye (SD). Förslaget är att motionen 

ska bifallas. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget och finner att 

kommunfullmäktige gör det. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 oktober 2021 § 187 

- Tjänsteskrivelse 

- Motion från Ove Kaye (SD) 

Beslut skickas till 

Kommunikatör 

Näringslivs- och kommunikationschef 

Motionär 

__________ 
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Dnr 2021-00189 

KF § 151 Svar på medborgarförslag att bygga 
gång- och cykelväg längs med järnvägen vid 
Norra viken 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 oktober 2021 § 186 

- Tjänsteskrivelse 

- Medborgarförslag 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggandschef 

Tf kommundirektör 

__________ 
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Dnr 2021-00280 

KF § 152 Svar på interpellation till välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande Ewa 
Arvidsson (S) om krav på utbildning eller 
arbetssökande vid försörjningsstöd - Ove Kaye 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Ove Kaye (SD) gällande vilka krav på utbildning 

eller arbetssökande som finns när en person erhåller försörjningsstöd. 

Interpellationen anmäldes vid kommunfullmäktiges möte i september. 

Ett svar på interpellationen har inkommit från Ewa Arvidsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Svar på interpellation från Ewa Arvidsson (S) 

- Interpellation från Ove Kaye (SD) 

__________ 
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Dnr 2021-00285 

KF § 153 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 
(S) gällande vad som händer med om- och 
tillbyggnad av Tösse skola - Lars Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Lars Ottosson (C)) gällande vad som händer med 

om- och tillbyggnaden av Tösse skola. Interpellationen anmäldes vid 

kommunfullmäktiges möte i september. 

Ett svar på interpellationen har inkommit från Michael Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Lars Ottosson (C) 

- Svar på interpellation från Michael Karlsson (S) 

__________ 
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Dnr 2021-00303 

KF § 154 Inlämnat medborgarförslag om utegym 
vid Tösse IFs idrottsanläggning i Tösse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut, med återrapport till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett förslag om att Åmåls kommun ska bygga ett 

utegym vid Tösse IFs idrottsanläggning i Tösse. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan remittera medborgarförslaget till 

teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut, med återrapport till 

kommunfullmäktige, Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige vill detta.  

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 

Beslut skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Förvaltningschef teknik- och fritid 

Förslagsställaren 

__________ 
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Dnr 2021-00304 

KF § 155 Inlämnat medborgarförslag om 
byggnationer, renoveringar och förbättringar på 
Tösse skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och beslut, med återrapport till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår flertalet 

byggnationer och renoveringar på Tösse skola. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan remittera medborgarförslaget till 

barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut, med återrapport till 

kommunfullmäktige. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige vill detta 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

Förslagsställaren 

__________ 
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Dnr 2021-00333 

KF § 156 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 
(S) gällande åtgärder efter Svenskt 
Näringslivsranking - Kjell Kaså (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Kaså (C) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) som handlar om vilka åtgärder som kommunen 

har vidtagit efter den försämrade placeringen i Svenskt Näringslivs undersökning 

om företagsklimatet i kommunen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och finner att 

kommunfullmäktige önskar så. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Kjell Kaså (C) 

__________ 



 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

55(59) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

Dnr 2021-00335 

KF § 157 Inlämnad interpellation till välfärds- 
och arbetsmarknadsnämndens ordförande Ewa 
Arvidsson (S) angående arbetsmiljön kopplat till 
heltidsresan - Michael Karlsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Michael Karlsson (M) ställd till välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S) angående arbetsmiljön 

kopplat till heltidsresan. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och finner att 

kommunfullmäktige önskar så. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Michael Karlsson (M) 

__________ 
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Dnr 2021-00334 

KF § 158 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 
(S) angående ökad sjukfrånvaro i Åmåls 
kommun - Michael Karlsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Michael Karlsson (M) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande sjukfrånvaron i 

kommunen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och finner att 

kommunfullmäktige önskar så. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Michael Karlsson (M) 

__________ 
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Dnr 2020-00302 

KF § 159 Fyllnadsval av nämndeman efter Amina 
Hage Huber (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Camilla Ackerblad (M) till ny nämndeman i 

Tingsrätten i Vänersborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände den 29 september 2020 en avsägelse från Amina 

Hage Huber (MP) gällande hennes uppdrag som nämndeman i Tingsrätten i 

Vänersborg. Ett fyllnadsval behöver hållas. 

Miljöpartiet föreslår att Camilla Ackerblad (M) väljs till ny nämndeman i 

Tingsrätten i Vänersborg. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om  kommunfullmäktige kan besluta att välja Camilla 

Ackerblad (M) till ny nämndeman i Tingsrätten i Vänersborg och finner att 

kommunfullmäktige gör så. 

Beslut skickas till 

Camilla Ackerblad 

Tingsrätten i Vänersborg 

Troman 

__________ 
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Dnr 2021-00073 

KF § 160 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av information från Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll direktionsmötet i korthet den 28 oktober 2021 

__________ 
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Dnr 2019-00003 

KF § 161 Rapportering i kommunfullmäktige av 
ej verkställda beslut inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden kvartal 3 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av ej verkställda besluta inom välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden för kvartal 3 som löpnade ska rapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 oktober 2021 § 

122 

__________ 
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