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Plats och tid KF-salen, måndagen den 20 december 2021 kl 15:00-16:00 

Ledamöter Michael Karlsson (S), Ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Ove Kaye (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S) ersätter Ewa Arvidsson (S) 

Sofia Karlsson (S) ersätter Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) ersätter Lotta Robertsson-Harén (MP) 

Christer Törnell (KD) ersätter Ulla Berne (M) 

 

Ersättare Hassan Dalo (S) 

Michael Henriksson (S) 

Niklas Karlsson (S) 

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, tf kommundirektör, §§ 252-257  

Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Per Ljungberg, personalchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef, §§ 252-254 

 
Justeringens plats och tid Digital justering   

 

Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 247-249, 

251-257 

 Björn Skog  

Ordförande 

  

 Michael Karlsson (S)  

Justerare 

  

 Lars-Olof Ottosson (C)  

 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-23 Datum då anslaget tas ned 2022-01-14 

Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 

Underskrift 
 

 

Björn Skog  



 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

2(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-20 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

Bengt Gunnar Michael 
Karlsson 
2021-12-22 11:19:52 

Björn Per Sigfrid Skog 
2021-12-22 12:05:39 

LARS OTTOSSON 
2021-12-23 11:06:36 

  

 

Ärendelista 

KS § 247 Mötets öppnande och närvaro .................................................................... 3 

KS § 248 Val av justerare .......................................................................................... 4 

KS § 249 Godkännande av ärendelista ...................................................................... 5 

KS § 251 Indexuppräkning av arvode till förtroendevalda i Åmåls kommun 2022 .. 6 

KS § 252 Arrendeavtal för Örnäs camping, vandrarhemmet, gästhamn och 

ställplats

  ............................................................................................................ 7 

KS § 253 Fastighetsförvärv - del av Åmål- Nygård 1:18 .......................................... 8 

KS § 254 Uppdrag om ändring av detaljplan del av Åmål 5:2 och del av Åmål 1:1, 

för äldreboende ........................................................................................ 9 

KS § 255 Rekommendation avseende Regional överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet ................................................... 10 

KS § 256 Information: Förslag om minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige 

samt tillsättande av beredning för förändrad nämndsorganisation ........ 12 

KS § 257 Information om remisshantering rörande utredning av fossiloberoende 

jordbruk .................................................................................................. 13 

 



 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

3(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-20 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

Bengt Gunnar Michael 
Karlsson 
2021-12-22 11:19:52 

Björn Per Sigfrid Skog 
2021-12-22 12:05:39 

LARS OTTOSSON 
2021-12-23 11:06:36 

  

 

 

KS § 247 Mötets öppnande och närvaro 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden förklarar mötet öppnat och förrättar upprop. 

__________ 
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KS § 248 Val av justerare 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Lars-Olof Ottosson (C). 

__________ 
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KS § 249 Godkännande av ärendelista 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Den utsända ärendelistan godkänns med tillägg av ärende 11, "Information om 

remisshantering rörande utredning av fossiloberoende jordbruk". 

__________ 
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Dnr 2021-00375 

KS § 251 Indexuppräkning av arvode till 
förtroendevalda i Åmåls kommun 2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns arvoden för förtroendevalda följer utvecklingen av 

riksdagsledamöternas arvode i enlighet med Åmåls kommuns arvodesreglemente. 

Riksdagsledamöternas arvode räknas vanligen upp varje år och storleken på 

höjningen beslutas av Riksdagens arvodesnämnd.  

Riksdagens arvodesnämnd har under december 2021 fattat beslut om nya arvoden. 

En uppräkning har gjorts för Åmåls kommun att gälla från och med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av personalekonom den 14 december 2021 

- Bilaga Arvoden 2022 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

Personalekonom 

Löneadministratör 

Partiernas gruppledare 

Kommunikatör 

__________ 
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Dnr 2021-00378 

KS § 252 Arrendeavtal för Örnäs camping, 
vandrarhemmet, gästhamn och ställplats 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till avtal för Örnäs camping (A), 

vandrarhem (B), gästhamn (C) och ställplats (D), under förutsättning att arrendatorn 

godkänner avtalen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen har haft i uppdrag av kommunstyrelsen att upphandla 

gemensam arrendator för objekten Örnäs camping, vandrarhem, gästhamn och 

ställplats i Åmål. 

Efter annonsering inkom sju intresseanmälningar varav fem utvaldes till intervju. 

Efter utvärdering av inkomna förslag till drift har ett företag valts ut. Beslut har 

fattats utifrån förslag till utveckling av de olika projekten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 17 december 2021 

- Huvudavtal 

- Avtalsförslag för respektive objekt A-D 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________ 
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Dnr 2021-00284 

KS § 253 Fastighetsförvärv - del av Åmål- 
Nygård 1:18 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Godkänna köpeavtal för del av Åmåls-Nygård 1:18 enligt avtalsförslag. 

- Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna samtliga köpehandlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelseförvaltningen att efter en motion 

utreda Åmåls kommuns möjlighet att erbjuda Kriminalvården att etablera en 

kriminalvårdsanstalt i Åmål. 

Tf kommundirektör tillsatte en arbetsgrupp för utredningen. Gruppen 

avrapporterade efter hand till den poliska styrgruppen som tillsatts. 

I samband med utredningsarbetet inledde samhällsbyggnadschefen förhandling med 

markägare. Samhällsbyggnadschefen erhöll ett uppdrag av kommunstyrelsen den 13 

oktober 2021 att inleda förhandlingar om markköp, för att sedan redovisa förslag till 

avtal för kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadschefen har på uppdrag av kommunstyrelsen i samband med 

förberedande arbete med etableringsfrågor för en eventuell etablering av en 

kriminalvårdsanstalt, förhandlat med ägaren till Åmåls-Nygård 1:18, Rolf Olsson, 

om förvärv av ca 26 ha av egendomen till ett pris på 2 750 000 kr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 17 december 2021 

- Avtalsförslag 

- Värdering 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________ 
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Dnr 2021-00362 

KS § 254 Uppdrag om ändring av detaljplan del 
av Åmål 5:2 och del av Åmål 1:1, för 
äldreboende 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsenheten att genomföra ändring i 

befintlig detaljplan för del av Åmål 5:2 enligt markering på bifogad karta. 

Ändringen avser från industriområde till möjlighet att bygga äldreboende. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsenheten att genomföra ändring i 

befintlig detaljplan för del av Åmål 1:1 enligt markering på bifogad karta. 

Ändringen avser från odlingsmark till möjlighet att bygga flerbostadshus med 

servicebutik. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström föredrar ärendet för arbetsutskottet. En 

etablering av ett nytt särskilt boende planeras vilket kräver ändringar av 

detaljplaner. Att ändra en detaljplan tar omkring två år varför processen behöver 

påbörjas. 

Samhällsbyggandsenheten föreslår att två befintliga detaljplaner, del av Åmål 5:2 

och del av Åmål 1:1, ändras och bildar en ny detaljplan. Ändringarna avser att den 

ena detaljplanen ändras från industriområde till möjlighet att bygga äldreboende, 

den andra detaljplanen från odlingsmark till möjlighet att bygga flerbostadshus med 

servicebutik. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 december 2021 § 148 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 6 december 2021 

- Karta 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________ 
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Dnr 2021-00301 

KS § 255 Rekommendation avseende Regional 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ingår i den regionala 

överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Personer med funktionsvariation som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Framarbetat förslag till överenskommelse förtydligar ansvaret för dessa 

huvudmän och anger former för partnernas samverkan. 

Den regionala överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet har framarbetats med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande 

praxis, som anger att sjukvårdshuvudmannen har ansvar för personliga hjälpmedel, 

skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning, och daglig 

verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel tillgodoses. För att undvika detta krävs tydlighet i 

ansvarsfördelningen huvudmännen emellan, samt samordnade insatser från både 

hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet. 

Syftet med överenskommelsen är den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt 

att påtala vikten av samverkan mellan olika parter. 

Barn- och utbildningsnämnden och välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i Åmåls 

kommun har berett ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 december 2021 § 146 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 november 2021 § 

135 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober 2021 § 182 

- Protokollsutdrag Fyrbodals kommunalförbund § 71 den 23 september 2021, 

inklusive bilagor 
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Beslutet skickas till 

Västra Götalandsregionen 

__________ 
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Dnr 2021-00330 

KS § 256 Information: Förslag om minskat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige samt 
tillsättande av beredning för förändrad 
nämndsorganisation 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att underlaget ska sändas ut 

till partigrupperna inför att kommunstyrelsen behandlar ärendet igen vid sitt 

sammanträde den 12 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2021 anmälde Ove Kaye 

(SD) ett initiativärende. Ärendets kärnpunkt var ett yrkande att antalet ledamöter 

och ersättare i kommunfullmäktige skulle reduceras, från dagens 35 ledamöter till 

31 ledamöter. 

Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till fullmäktiges presidium för att 

närmare utreda frågan. Utredningsuppdraget har skett under tidspress, då eventuella 

beslut om ändrat antal ledamöter i fullmäktige måste fattas före februari månads 

utgång, det år då allmänna val ska genomföras i Sverige. 

Presidiet har vid tre sammanträden under november/december behandlat det 

ärendet. Kommunallagens regler om storlek på kommunfullmäktige styrs av antalet 

röstberättigade i kommunen. Kommun med minst 8 000 röstberättigade skall ha 

minst 31 ledamöter. Något maximalt tak finns inte. 

Till och med valet 2006 hade Åmåls kommun 31 ledamöter. Inför valet 2010 

utökades antalet till 35 med tanke på planerade förändringar i 

nämndsorganisationen. Den tänkta ändringen genomfördes aldrig utan 

organisationen med nämnder kvarstod, dock med vissa förändringar.  

Senare har ytterligare förändringar i förtroendemannaorganisationen genomförts, 

men nämnderna kvarstår. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från fullmäktiges presidium den 15 december 2021 

Beslutet skickas till 

Partiernas gruppledare 

__________ 
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Dnr 2021-00380 

KS § 257 Information om remisshantering 
rörande utredning av fossiloberoende jordbruk 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger i uppdrag till kansli- och 

utredningschefen att undersöka handläggningen och återkomma till 

kommunstyrelsen med information. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) väcker frågan om hur remissen "Vägen mot fossiloberoende 

jordbruk" (SOU 2021:67) handläggs och hanteras i kommunen. 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningschefen 

__________ 
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