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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                    8.00-12.15 

Beslutande Michael Karlsson (S), ordförande, ej närv under § 60 

Roger Carlson (S) i st f Michael Karlsson, § 60 

Ewa Arvidsson (S), ordf under § 60 

Olof Eriksson (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Tina Carlson (V) 

Birgit Karlsson (MP) 

Anne Sörqvist (C) 

Sven Callenberg (C) 

Ulf Hanstål (M) 

Johan Paulsson (M) ej närv under § 70 

Barbro Gustafsson (M) i st f Johan Paulsson, § 70 

Thomas Olson (FP) 

 

Övriga deltagande Roger Carlson (S), ersättare          Tommy Lehrman (S), ersättare 

Christer Törnell (KD) ersättare    Barbro Gustafsson (M), ersättare 

Jan-Eric Thorin (FP), ersättare 

Kommunchef Svante Melander    Personalchef Jeanette Lämmel  

Ekonomichef Patrik Eurenius, ej närv. §§56, 61, 64-65, 69-70 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Enhetschef Olle Andersson, §§ 67-68, 70    VD Magnus Dalsbo, § 70 

Controller Eva Larsson, §§ 56, 59,     

Controller Inger Bergh, § 57 

Tf förvaltningschef Helen Halvardsson, §§ 58, 72,   

Enhetschef Roger Axén, § 59 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 52-81 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Micahel Karlsson, ej § 60                    Ewa Arvidsson, § 60 

Justerande 
 

Sven Callenberg 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd  

Kommunstyrelsen 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-03-13 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 

Irene Larsson 
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KS § 52 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Punkten om Arbetsordning för kommunens flyktingmottagande stryks från dagordningen 

och behandlas vid nästa kommunstyrelsemöte. 

 

Med denna ändring fastställs föredragningslistan 

____________________ 
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KS § 53 

 

KSAU § 21 dnr 2012/86  

 

Årsredovisning för Åmåls kommun 2011 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, inkommen 28 februari 2012, behandlas. 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redogör för årsredovisningen och svarar på frågor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 

 

2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redogör för bokslutet för 2011 och svarar på frågor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1     Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 

 

2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 
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KS § 54 

 

KSAU § 22 dnr 2012/84 

 

Ekonomisk prognos januari 2012 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 23 februari 2012, behandlas. 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redogör för den ekonomiska prognosen för januari 2012.  

 

Enligt budgeten för 2012 ska kommunen ha ett överskott på 12 126 000 kronor. Prognosen redovisar 

att årets resultat blir 4 347 000 kronor sämre än budget, det vill säga att årets resultat prognostiseras 

till ett överskott på 7 779 000 kronor. Detta beror på att prognosen redovisar ett budgetunderskott på 

5 250 000 kronor för nämnderna. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redogör för den ekonomiska prognosen för januari 2012.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

____________________
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KS § 55 

 

Redovisning av ekonomiskt resultat för 2011 - kommunstyrelsen 

 

Kommunchef Svante Melander och ekonomichef Patrik Eurenius redovisar vid mötet 

det ekonomiska resultatet för 2011 avseende kommunstyrelsen och kommunstyrelse- 

förvaltningens enheter. 

 

Vidare informeras om prognosen inför innevarande år och om verksamhetsutveckling inom 

förvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

_____________________  
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KS § 56 

 

Redovisning av ekonomiskt resultat för 2011 – vård- och omsorgsnämnden 

 

Controller Eva Larsson redovisar vid mötet det ekonomiska utfallet för 2011 avseende vård- och 

omsorgsnämnden  och vård- och omsorgsförvaltningens enheter. 

 

Vidare informeras om prognosen inför innevarande år och om verksamhetsutveckling inom 

förvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

_____________________  

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

 2012-03-13 7(29) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 57 

 

Redovisning av ekonomiskt resultat för 2011 – barn- och utbildningsnämnden 

 

Controller Inger Bergh redovisar vid mötet det ekonomiska resultatet för 2011 avseende barn- och 

utbildningsnämnden  och  barn- och utbildningsförvaltningens enheter. 

  

Vidare ges en utblick för 2012 och faktorer som kan påverka verksamheten inom förvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

_____________________  
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KS § 58 

 

Redovisning av ekonomiskt resultat för 2011 – Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Tillförordnad förvaltningschef Helen Halvardsson redovisar vid mötet det ekonomiska resultatet  

för 2011 avseende teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och förvaltningens olika enheter. 

 

Vidare informeras om prognosen inför innevarande år och om det fortsatta  arbetet  inom olika 

områden inom förvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

_____________________  
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KS § 59 

 

Redovisning av ekonomiskt resultat för 2011 -  Integrations- och Arbetsmarknads- 

förvaltningen 

 

Enhetschef  Roger Axén och controller Eva Larsson  redovisar vid mötet 

det ekonomiska resultatet för 2011 avseende Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens  

enheter. 

 

Vidare informeras om utmaningar och verksamhetsutveckling inom förvaltningen. inför 2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

_____________________  
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KS § 60 

 

KSAU § 19 dnr 2011/57 

 

Översyn av pensionsregler för förtroendevalda 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 2 februari 2012. 

2. Utredning från KPA Pension, daterad 28 mars 2011. 

3. Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 15 juni 2001. 

 

Personalchef Jeanette Lämmel redogör för ärendet. Seniorkonsult Kerstin Strand från KPA Pension 

rings upp och redogör för de föreslagna ändringarna samt svarar på frågor. 

 

Förslaget säkerställer dels att förtroendevalda i åldersgruppen 50 till 59 år ges rätten till 

avgångsersättning, dels att försämringar avseende utbetalningsperioden i förhållande till 

visstidspension balanseras genom att denna åldersgrupp har rätt till avgångsersättning under en längre 

period jämfört med det som gäller för dem som är yngre. Genom att höja åldersgränsen till 60 år för 

rätt till visstidspension, uppnås syftet att det införs något mindre generösa regler jämfört med de 

ordinarie bestämmelserna.  

 

Michael Karlsson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv. Ewa Arvidsson (S) tjänstgör som ordförande 

under denna punkt. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Bestämmelser om pension och 

avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) tillämpas med de i förslaget angivna ändringarna. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Bestämmelser om pension och 

avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) tillämpas med de i förslaget angivna ändringarna. 

 

 

Vid behandlingen och beslut av detta ärende deltar ej Michael Karlsson (S) på grund av jäv. 

Ewa Arvidsson (S) tjänstgör som ordförande under denna punkt. 

______________________ 
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KS § 61 

 

KSAU § 20 dnr 2012/30 

 

Kommunal representant i jämställdhetsstrategiarbete 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 8 februari 2012. 

2. Skrivelse från Länsstyrelsen, inkommen 23 december 2011. 

 

Rapporten Hur ser det ut? Jämställdhetsintegrering i Västra Götalands läns kommuner är ett led i 

Länsstyrelsens arbete med att främja insatser för jämställdhetsintegrering i länet. Rapporten ger en 

bild av hur arbetet organiseras och bedrivs i kommunerna, samt beskriver framgångar och 

utmaningar. Resultatet av denna kartläggning ledde till att Kommunnätverket för 

jämställdhetsintegrering bildades i slutet av 2010. Under 2012 inleds ett arbete med att utveckla en 

Jämställdhetsstrategi i Västra Götalands län och kommunens deltagande är av största betydelse för 

den framtida strategins genomslag. 

 

Då detta inte bara handlar om Åmåls kommun som arbetsgivare utan även är en samhällsfråga för 

kommunen i stort föreslår personalchefen att Ann-Kristin Lövqvist, folkhälsostrateg, utses som 

representant i detta nätverk. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Kristin Lövqvist, folkhälsostrateg, som representant i 

kommunnätverket. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Kristin Lövqvist, folkhälsostrateg, som representant i 

kommunnätverket. 

 

_____________________ 
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KS § 62 

 

KSAU § 23 dnr 2012/45 

 

Revisionsrapport från kommunrevisionen – granskning av internkontroll – ekonomiska 

transaktioner 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 22 februari 2012. 

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 15 februari 2012 § 15. 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, daterad 7 februari 2012. 

4. Revisionsrapport från kommunrevisionen, inkommen 26 januari 2012. 

 

Revisionens granskning omfattar attester och inventarieredovisning och revisorerna rekommenderar 

bland annat att kommunen återupprättar sina rutiner med inventarieregister, upprättar 

inventarieförteckningar och uppdaterar dessa löpande under året. 

 

Ekonomichefen ser positivt på de rekommendationer som föreslås i revisionsrapporten och skriver 

bland annat att rutinerna angående inventarieregister behöver återupprättas. När det gäller systemstöd 

så ligger det i planen att införskaffa ett system för att administrera kommunens arbete med 

målstyrning. De system som är aktuella för detta ändamål fungerar även för att administrera 

internkontrollarbetet, vilket i sig kommer resultera i en kvalitetshöjning. Revisionen föreslår också att 

kommunen ska se över möjligheterna att utforma och utveckla kontrollfunktionen för att synliggöra 

och utveckla kontrollaktiviteter som svarar mot kraven på en fungerande intern kontroll. Detta förslag 

ligger i linje med kommunens tankar inför ett införskaffande av ovan nämnda stödsystem. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten, ekonomichefens yttrande samt barn- och 

utbildningsnämndens yttrande till kommunfullmäktige.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten, ekonomichefens yttrande samt barn- och 

utbildningsnämndens yttrande till kommunfullmäktige.  

______________________ 
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KS  § 63 

KSAU § 24 dnr 2012/46 

 

Revisionsrapport från kommunrevisionen – granskning av redovisning av 

anläggningstillgångar 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 22 februari 2012. 

2. Revisionsrapport från kommunrevisionen, inkommen 26 januari 2012. 

 

Revisionens granskning omfattar kommunens investeringsredovisning med avseende på reparations- 

och underhållskostnader och revisorerna rekommenderar bland annat att kommunen bör skapa ett 

styrdokument som förtydligar kommunens syn på hur frågor relaterade till anläggningstillgångar skall 

hanteras och att kommunen säkerställer att förkalkyler genomförs och följs upp avseende större 

projekt.  

 

Ekonomichefen ser positivt på de rekommendationer som föreslås i revisionsrapporten och skriver 

bland annat att utveckling av underhållsplaner bör ske som ett led i arbetet med en förbättrad 

ekonomisk kontroll, att styrdokument som förtydligar kommunens syn på hur frågor relaterade till 

anläggningstillgångar skall hanteras bör tas fram och förslaget att införa komponentavskrivningar är 

bra eftersom det ger en mer rättvisande redovisning. 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att ta fram styrdokument som förtydligar kommunens 

syn på hur frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till 

kommunfullmäktige.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Anne Sörqvist yrkar att ”bör” ska bytas ut mot ”ska” avseende skrivningen i texten gällande 

”utveckling av underhållsplaner bör ske som ett led…” samt ”hur frågor relaterade till  anläggnings-

tillgångar skall hanteras bör tas fram..”  

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anne Sörqvists tilläggsyrkande 

och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslagen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1.  Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till  

     kommunfullmäktige.  

 

2.  Kommunstyrelsen beslutar vidare enligt Anne Sörqvists tilläggsyrkande att ”bör” ska bytas 

     ut mot ”ska”. 

________________________ 
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KS § 64 

 

KSAU § 25 dnr 2011/265 

 

Revidering av taxa – bygg och miljö 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 25 januari 2012 § 3. 

2. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo, daterad 23 januari 2012. 

 

På grund av att Livsmedelsverket ändrat den nationella modellen för riskklassificering av 

livsmedelsanläggningar krävs en korrigering av nämndens taxa för livsmedelskontroll. Endast § 11 i 

taxan är ändrad i förhållande till nuvarande taxa. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för livsmedelskontroll. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för livsmedelskontroll. 

 

__________________



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

 2012-03-13 15(29) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

KS § 65 

 

KSAU § 26 dnr 2011/198 

 

Motion – miljöcertifiering av byggnader – Pia Ingemarsson (MP) och Jonatan Malm (MP) 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från VD Magnus Dalsbo, daterad 7 februari 2012. 

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 20 oktober 2011 § 101. 

3. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo, daterad 12 oktober 2011. 

4. Motion från Pia Ingemarsson (MP) och Jonatan Malm (MP), inkommen 25 maj 2011. 

 

Pia Ingemarsson (MP) och Jonatan Malm (MP) har lämnat in en motion angående miljöcertifiering av 

byggnader. I sin motion yrkar de: 

1. Att ÅKAB inför lämplig ambitiös internationell miljöcertifiering av samtliga nybyggen. 

2. Att samma krav ställs på andra aktörer som vill bygga i kommunen, undantaget enfamiljshus. 

3. Att samtliga hus som inte är industribyggnader dessutom till övervägande del byggs av 

förnyelsebara material. 

 

Motionen har remitterats till ÅKAB och till bygg- och miljönämnden som båda har inkommit med 

yttrande.  

 

VD Magnus Dalsbo skriver bland annat att ÅKAB inte bör införa certifieringar som riskerar att 

bolaget kommer i en sämre konkurrenssituation än andra på marknaden. Däremot fortsätter ÅKAB 

med energi- och miljöinvesteringar som ger besparingar, som i sin tur återbetalar gjorda investeringar. 

Han skriver också att det inte finns någon möjlighet för kommunen att ställa högre krav än vad BBR 

(Boverkets Bygg Regler) stipulerar. 

 

Miljöchef Dan Gunnardo ser positivt på att energikrav som ÅKAB ska uppnå vid nybyggnation tas 

fram och att de kraven troligtvis bör vara mer ambitiösa än BBR. Han skriver också att eftersom det 

finns många typer av certifieringsmodeller bör lämplig kravnivå utredas och en sådan utredning bör 

även innefatta riktlinjer för energikrav vid ombyggnationer. Det finns för närvarande inget lagligt stöd 

för kommunen att ställa specifika energikrav (utöver BBR) på andra aktörer. Mer långtgående krav 

kan kommunen endast ställa i samband med egna byggnationer eller då kommunal mark upplåtes till 

annan aktör. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad i och med 

miljöchefens tjänsteskrivelse. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad i och med 

miljöchefens tjänsteskrivelse.  

_____________________ 
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KS § 66 

 

TU § 36     KS dnr 2011/96 

 

Försäljning av stadshotellet – redovisning från VD Magnus Dalsbo, ÅKAB 

 

Tjänsteskrivelse från VD Magnus Dalsbo, daterad 21 februari 2012, behandlas. 

 

Vid mötet redogör vd Magnus Dalsbo för sin skrivelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-30 § 55 att ge Åmåls Kommunfastigheter AB i uppdrag att, 

på kommunens vägnar, försälja fastigheten Liljan Mindre 1, Stadshotellet i Åmål. 

 

ÅKAB upphandlade mäklare via anbudsförfarande, ARA Konsult AB i Göteborg. Fastigheten 

annonserades ut och vid anbudstidens utgång hade en anbudsgivare lämnat ett bud, hotellets 

nuvarande hyresgäst, Gotlandskrögaren AB. 

 

Hotellet såldes 30 december 2011 för 3 500 000 kronor. 

 

Tillväxtutskottets  förslag till kommunstyrelsen 

 

Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

_______________
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KS § 67 

 

TU § 37     KS dnr 2012/90 

 

Handelsstaden Åmål 2020 

 

Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson, gatuchef Niklas Ekberg och 

enhetschef Olle Andersson, daterad 24 februari 2012, behandlas. 

 

Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson och enhetschef Olle Andersson redogör för ärendet. 

 

På strategidagen i oktober 2011 samlades deltagare som representerades av näringslivet, politiker och 

tjänstemän från kommunen för att tillsammans dra upp riktlinjerna för en fortsatt utveckling av Åmål 

som handelsstad. Detta resulterade i tre arbetsgrupper som nu har arbetat fram förslag till prioriterade 

åtgärder som bland annat handlar om minirondeller, vägvisning och informations- och 

välkomstskyltar. Dessa åtgärder kräver separat finansiering och det är önskvärt att delar av dessa 

arbeten kan påbörjas snarast och vara klara inför sommaren 2012. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1.  Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 250 000 kronor under 2012 till de prioriterade 

     åtgärder som framgår av förslaget. 

 

2.  Finansiering av åtgärderna kommer att behandlas vid senare tillfälle. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Enhetschef Olle Andersson redogör ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1.  Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 250 000 kronor under 2012 till de prioriterade 

     åtgärder som framgår av förslaget. 

 

2.  Finansiering av åtgärderna kommer att behandlas vid senare tillfälle. 

 

____________________ 
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KS § 68 

 

TU § 38     KS dnr 2012/60 

 

Intentionsavtal med Norden Etablering AB 

 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-02-14 § 32 behandlas. Kommunstyrelsen beslutade vid 

mötet att anta en viljeinriktning att ingå intentionsavtal med Norden Etablering AB om fastigheten 

Åmål 4:16. 

 

Enhetschef Olle Andersson presenterar förslag till intentionsavtal, inkommet till kanslienheten 

6 mars 2012. Avsikten med intentionsavtalet är att lägga fast de intentioner parterna gemensamt har 

gällande produktutveckling och nybyggande på fastigheten Åmål 4:16.  Vidare informeras om 

parternas mål. Bland annat om företaget avser att genomföra projektet skall ett markanvisnings- 

avtal tecknas med 12 månaders giltighetstid. Företaget Norden ansvarar för samtliga kostnader i 

samband med utvecklingen av projektet. 

 

Tillväxtutskottets  förslag till kommunstyrelsen 

 

1.    Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till intentionsavtal. 

 

2.   Avtalet undertecknas av kommunstyrelsen ordförande och enhetschef Olle Andersson 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Enhetschef Olle Andersson redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1.    Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till intentionsavtal. 

 

2.   Avtalet undertecknas av kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson och enhetschef  

     Olle Andersson 

______________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 69 

 

TU § 39     KS dnr 2011/7 

 

Hyresavtal gällande räddningstjänstens lokaler – förslag från ÅKAB 

 

Hyresavtal från Åmåls Kommunfastigheter AB, inkommet 24 februari 2012, behandlas. 

 

Vid mötet redogör VD Magnus Dalsbo för förslaget. 

 

Hyresavtal avseende räddningstjänstens lokaler har inkommit och hyran omfattar bland annat 

kapitalkostnader, periodiskt underhåll, akut underhåll och fastighetsdrift. Hyresavtalet omfattar inte 

underhåll, reparationer och service avseende bland annat telefonnät, datanät, master och antenner. 

 

Årskostnaden för lokalen är 813 000 kronor.  

 

Tillväxtutskottets  förslag till kommunstyrelsen 

 

1.   Kommunstyrelsen beslutar godkänna hyresavtal gällande räddningstjänstens lokaler 

 

2.  Avtalet undertecknas av kommunchef Svante Melander 

 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1.   Kommunstyrelsen beslutar godkänna hyresavtal gällande räddningstjänstens lokaler 

 

2.  Avtalet undertecknas av kommunchef Svante Melander 

 

___________________ 
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KS § 70 

 

 TU § 40     KS dnr 2012/85 

 

Angående medling avseende fastigheten Nygård 1:11 

 

Skrivelse från Hyresnämnden i Göteborg, inkommen 27 februari 2012, behandlas.  

 

Enligt Hyresnämndens skrivelse ges tillfälle till yttrande i ärende angående medling gällande 

hyresgäst i fastigheten Åmåls Nygård 1:11. Denna fastighet är kommunen ägare till. 

Hyresgästen ansöker om hyresreducering på grund av buller från närliggande industri. 

 

Enhetschef Olle Andersson och VD Magnus Dalsbo redogör ytterligare för ärendet. 

Fastigheten är belägen på parkmark/grönyta angränsande till industriområde. Ljudnivåmätningar  

har utförts av miljökontoret.  

 

Tillväxtutskottets beslut  

 

1    Enhetschef Olle Andersson ges i uppdrag att begära förlängd svarstid hos Hyresnämnden. 

 

2.  Vd Magnus Dalsbo tillsammans med enhetschef Olle Andersson ges i uppdrag att  inkomma med 

     gemensamt  yttrande till kommunstyrelsens möte i mars. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1.  Kommunstyrelsen beslutar att fastigheten ska rivas, då den ej kan anses lämplig som 

     permanentbostad i omedelbar anslutning till industriområde. 

 

2.  Kommunstyrelsen beslutar vidare att hyresgästen i fastigheten ska sägas upp.    

  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vd Magnus Dalsbo och enhetschef Olle Andersson redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1.  Kommunstyrelsen beslutar att byggnaderna på fastigheten Nygård 1:11 ska rivas, då den ej kan 

     anses lämplig som  permanentbostad i omedelbar anslutning till industriområde. 

 

2.  Kommunstyrelsen beslutar vidare att hyresgästen i fastigheten ska sägas upp.    

  

3.  Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till Hyresnämnden i enlighet med 

     förslag till yttrande. 

 

 

Vid behandlingen och beslut av detta ärende deltar ej Johan Paulsson (M) på grund av jäv. 

  

______________________
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS  § 71 

 

TU § 42        KS dnr 2012/73 

 

Remiss – West Swedens framtida inriktning och organisation 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Lundin, inkommen 24 februari 2012. 

2. Remiss från West Sweden, inkommen 21 februari 2012. 

 

West Swedens styrelse har översänt förslag till framtida inriktning och organisation 

på remiss till sina medlemmar. Bland annat önskades synpunkter på  projektverksamheten, Bryssel- 

verksamheten och medlemsavgifter. 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Lundin har lämnat förslag till yttrande i ärendet. 

 

Tillväxtutskottets  förslag till kommunstyrelsen 

 

Åmåls kommun ställer sig bakom styrelsen för West Swedens förslag till framtida inriktning och 

organisation. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun ställer sig bakom styrelsen för West Swedens förslag till framtida inriktning och 

organisation. 

 

_____________________ 
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KS § 72 

 

TU § 43                                                                 KS dnr 2012/83 

 

Återuppbyggnad av avloppsreningsverk i Edsleskog – skrivelse från teknik- och 

fritidsförvaltningen 

 

Tjänsteskrivelse från VA-chef Berit Öhman, inkommen till kanslienheten 27 februari 2012, 

behandlas. 

 

Edsleskogs avloppsreningsverk brann ned till grunden i december 2011. Orsak har ej kunnat konsta- 

teras. Branden innebar att orenat avloppsvatten rann ut från före detta verket. VA-verket skall så snart 

som möjligt uppföra ett nytt avloppsverk. Målet är att så snabbt som möjligt påbörja återupp-

byggnaden så att de reningskrav som finns stipulerade skall uppnås. För att detta skall kunna ske 

krävs att ett avsteg från LOU får ske vid upphandlingsförfarandet. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. VA-verket godkännes få kringgå lagen om LOU, vid upphandling av nytt 

avloppsreningsverk, på grund av extra ordinär händelse. 

 

2.  VA-verket får, då val av teknik skett, starta upphandling genom att lämna upprättat 

förfrågningsunderlag till utvalda entreprenörer, 1 – 3 stycken. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte gjordes ett förtydligande att det inte handlar om att kringgå lagen 

om LOU utan att avstå från att genomföra en offentlig upphandling utifrån lagens 4:e kap 5 § 

3 p, om synnerlig brådska. 

 

Tf förvaltningschef Helen Halvardsson redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1    VA-verket godkännes få kringgå lagen om LOU, vid upphandling av nytt avloppsreningsverk,  

     på grund av extra ordinär händelse. 

 

2.  VA-verket får, då val av teknik skett, starta upphandling genom att lämna upprättat 

förfrågningsunderlag till utvalda entreprenörer, 1 – 3 stycken. 

 

_____________________ 
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KS § 73 

 

TU § 44     KS dnr 2012/35 

 

Ansökan om extra föreningsbidrag – Åmåls Föreningsarkiv – kulturchefens yttrande 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson, inkommen 28 februari 2012. 

2. Ansökan från Åmåls Föreningsarkiv, inkommen 25 januari 2012. 

 

Åmåls Föreningsarkiv ansöker om extra föreningsbidrag på 30 508 kronor, enligt tidigare 

överenskommelse, för att täcka de lönekostnader för 2011 som inte täcks av lönebidrag från AMS och 

Åmåls kommun. 

 

Kulturchefen föreslår i sitt yttrande att ansökan beviljas och finansiering sker inom befintlig 

budget för enheten Kultur och Turism. 

 

 

Tillväxtutskottets  förslag till kommunstyrelsen 

 

1.   Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Åmåls Föreningsarkiv extra föreningsbidrag. 

      Finansiering sker inom befintlig budget för enheten Kultur och Turism. 

 

2.  Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att uppmana kulturenheten att ta upp en  

     ny förhandling om avtalet med Åmåls Föreningsarkiv snarast. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1.   Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Åmåls Föreningsarkiv extra föreningsbidrag. 

      Finansiering sker inom befintlig budget för enheten Kultur och Turism. 

 

2.  Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att uppmana kulturenheten att ta upp en  

     ny förhandling om avtalet med Åmåls Föreningsarkiv snarast  

 

____________________
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KS § 74 

 

TU § 45     KS dnr 2012/88 

 

Miljöstrategiskt arbete och verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2012 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo, daterad 29 februari 2012, behandlas. 

 

Miljöchef Dan Gunnardo och miljöingenjör Lars-Anders Sjögren redogör för förslag till verk- 

samhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2012.  

Redovisas de olika delarna och prioriterade områden och aktiviteter under 2012, och pekas bland 

annat på behovet av ett miljöprogram med vision och mål som en bas för det fortsatta arbetet med 

handlingsplaner och åtgärder. 

 

Tillväxtutskottets  förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 

2012. 

 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 

2012. 

 

_____________________ 
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KS § 75 

 

TU § 53                                                                  KS dnr 2012/48 

 

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Rättssäkerhet och likabehandling i 

arbetslöshetsförsäkringen 

 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Lundin, daterad 22 februari 2012, behandlas. 

 

Arbetsmarknadsdepartementet hade för yttrande, till kommunen översänt remiss, vilken inkommit 31 

januari 2012, angående Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (DS 2012:3). 

 

Förslaget innebär bland annat att regelverket i arbetslöshetsförsäkringen ska förtydligas så att det blir 

tydligare för arbetssökande vad som förväntas för att få ersättning. 

 

Av förvaltningschefens skrivelse framgår att förslaget i första hand berör a-kassornas och arbets- 

förmedlingens ansvar och det är svårt att ha någon uppfattning hur detta kan påverka kommunens 

arbete med arbetssökande. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Åmåls kommun avstår från att lämna ett yttrande på remissen från arbetsmarknadsdepartementet om 

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun avstår från att lämna ett yttrande på remissen från arbetsmarknadsdepartementet om 

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen. 

 

_________________________ 
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KS § 76     Ks dnr 2012/98  

 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunerna i Västra Götaland 

 

Följande dokument behandlas: 

  1.  Skrivelse från Fyrbodal daterad 2 mars 2012 med förslag till avtal, daterat 3 november 2011 

  2   Protokollsutdrag från Fyrbodal förbundsdirektionens möte 9 februari 2012, § 2 

  3   Protokollsutdrag från Västra Götalandsregionens fullmäktige 7 februari 2012, § 9  

  4   Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens möte 8 mars 2012, VON § 30 

  5  Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 6 mars 2012. 

 

Nuvarande avtal om ansvarsfördelning mellan kommun och regionen avseende hälso- och sjuk- 

vården till länets invånare är uppsagt.  

Avtalet reglerar ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Västra Götalands-

regionen och kommunerna i Västra Götaland. Patienter som berörs av detta avtal erhåller hälso- och 

sjukvårdsinsatser från båda huvudmännen. Avtalet omfattar de som ingår i kommunernas hälso- och 

sjukvård enligt 18 § HSL. Syftet med avtalet är att reglera ansvaret på det lokala planet och underlätta 

ett väl fungerande samarbete genom tydlig ansvarsfördelning.  

 

Avtalet gäller under tiden 2012-04-01--2016-03-31 med en utvärdering som inleds 18 månader före 

avtalets utgång. Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av regionfullmäktige och 

kommunfullmäktige i samtliga kommuner i Västra Götaland. 

 

Fyrbodals direktion har beslutat rekommendera kommunerna att godkänna förslaget till nytt avtal. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom avtalet som reglerar 

hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, 

samt att avtalet ska gälla från 1 april 2012. 

 

________________ 
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KS § 77     KS dnr 2011/241 

 

Begäran om ersättning för ekonomisk förlust – Dalbobåtar – 

yttrande till Tingsrätten 

 

Svaromål till Tingsrätten från kommunens ombud, daterat 24 februari behandlas. 

 

Vid kommunstyrelsens möte den 14  februari 2012, KS § 44, behandlades stämning från 

Dalbobåtar AB angående ersättning rörande Hamnterminalen. 

 

Vid mötet redovisade kommunens juridiska ombud Björn Larsson muntligt sitt förslag till svaromål  

i ärendet. Vid mötet uppdrog kommunstyrelsen åt ombudet att lämna svaromål till Tingsrätten på 

Åmåls kommuns vägnar. 

 

Vid dagens möte redovisas det skriftliga svaromålet som har lämnats till Tingsrätten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 
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KS § 78     KS dnr 2012/87 

 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens tillväxtutskott 

 

Lennart Hansson (FP) har i skrivelse av den 28 februari 2012 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare  

i tillväxtutskottet. 

 

Kommunstyrlsens  beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja avsägelsen. 

 

 

 

KS § 79     KS dnr 2012/87 

 

Fyllnadsval som ersättare i tillväxtutskottet efter Lennart Hansson (FP) 

 

 Thomas Olson (FP) föreslår kommunstyrelsen att som ersättare i tillväxtutskottet 

efter Lennart Hansson (FP), välja Jan-Eric Thorin (FP), Odengatan 65 A, 662 34 Åmål. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar välja Jan-Eric Thorin (FP) till ersättare i kommunstyrelsens 

tillväxtutskott för återstoden av innevarande mandatperiod. 

 

____________________ 
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KS § 80 

 

Delgivning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 

 

Personalchefens delegeringsbeslut:  

Från 5 mars 2012 

-  Ledighet med lön vid fackliga studier 

-  Lön 

-  Protokoll 

 

Ekonomichefens delegeringsbeslut: 

Från 22 februari 2012. 

-  Lönebidrag/trygghetsanställningar till föreningar och organisationer för 2012 

 

Handläggares, inom integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens 

delegeringsbeslut: 

Från februari månad 2012 

-  Beslut inom Socialtjänstlagen  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Rapporteringen godkänns. 

 

 

KS § 81 

 

Delgivning av kommunala protokoll 

 

Följande dokument behandlas: 

1.  Kommunfullmäktiges protokoll 2012-02-29 

2   Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-05 

3   Kommunstyrelsens tillväxtutskott 2012-03-06 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________________________ 


