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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 07:30-9:20-9:30-12:10 

Beslutande Michael Karlsson (S), ordförande  

Ewa Arvidsson (S)  

Mikael Norén (S)  

Olof Eriksson (S) 

Wilhelm Bodmark (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP)  

Anne Sörqvist (C)  

Lars Ottosson (C) 

Michael Karlsson (M) ersätter Johan Paulsson (M)  

Ulla Berne (M)  

Håkan Sandberg (FP) ersätter Jan-Eric Thorin (FP) 

 

Övriga deltagande Cecilia Gustafsson (S) 

Christer Törnell (KD)  

Thomas Olson (FP)  

Kommunchef Jeanette Lämmel, ekonomichef Patrik Eurenius, personalchef Per 

Ljungberg och kanslichef Ida Rådman 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz, kulturchef Stefan Jacobsson och ÅKAB:s vd 

Magnus Dalsbo § 153 

Planingenjör Hanna Berndtsson § 154 

Räddningschef Lars-Ove Öhrn §§ 155 

 

 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 152-205 
Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson   

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 

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

Nämnd  

Kommunstyrelsen 

Organ  

 
  

Sammanträdesdatum 2015-06-03 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

2015-04-08 

 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 152 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

 

1. Information om Åmåls ridklubb 

______________________ 
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KS § 153 

KSTAU § 42  KS 2015/193 

 

Direktiv om inköp av fastigheten Vågen 1 
 

Samtal förs om eventuellt inköp av fastigheten Vågen 1. Slutligt beslut behöver fattas av 

kommunfullmäktige. 

 

Mötet ajourneras 14:30-14:45. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut 

 

Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att arbeta vidare enligt givna direktiv. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas följande dokument: 

1. Delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande från 27 maj 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz som inkom till kanslienheten 2 juni 

2015, inklusive 3 bilagor. 

 

Representanter från Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB) fick i uppdrag från tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet att förhandla med Tricona Fastighets AB om inköp av fastigheten Vågen 1, 

södra hamnplan (TAU § 42). Direktiven kompletterades med reviderade direktiv från 

kommunstyrelsens ordförande, fattade på delegation. 

 

ÅKAB har beslutat om att köpa fastigheten till en köpeskilling på 8,4 miljoner kronor. Ett köpeavtal 

har undertecknats, men avtalet kräver kommunfullmäktiges godkännande för att vara giltigt. 

 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz redogör för tänkbar användning av fastigheten, bland annat 

restaurangverksamhet, turistbyråverksamhet och eventverksamhet. 

 

Mötet ajourneras 9:20-9:30. 

 

Lotta Robertsson Harén yrkar i bifall till det förslag som presenteras. 
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Forts KS § 153 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1.  Åmåls kommunfastigheter AB ges i ägardirektiv att förvärva fastigheten Vågen 1. 

 

2. Köpeavtal mellan Åmåls kommunfastigheter AB och Tricona Fastighets AB godkänns. 

 

3. Finansiering av köpet sker genom att Åmåls kommun tillför Åmåls kommunfastigheter AB 

ett aktieägartillskott motvarande 8,4 miljoner kronor. 

 

Anne Sörqvist (C), Lars Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M) och Håkan Sandberg 

(FP) deltar inte i beslutet. 

__________________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Åmåls kommunfastigheter AB 
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KS § 154   dnr KS 2013/254 

 

Yttrande över överklagande gällande detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i 

Tössebäcken, Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från mark- och miljödomstolen från 21 maj 2015, inklusive bilagor. 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna 

Berndtsson som inkom till kanslienheten 27 maj 2015 

3. Förslag till yttrande från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna 

Berndtsson som inkom till kanslienheten 27 maj 2015. 

 

Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i 

Tössebäcken, Åmåls kommun. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att avslå 

överklagandet. 

 

Länsstyrelsens beslut har i sin tur överklagats till mark- och miljödomstolen. Nu måste Åmåls 

kommun yttra sig till mark- och miljödomstolen i ärendet.  

 

Kommunstyrelsen yttrade sig 13 maj § 137, men mark- och miljödomstolen har begärt in 

kompletterande yttrande från kommunen. Anledningen till detta är att efter kommunstyrelsens möte i 

maj har en motivering till ett överklagande inkommit till mark- och miljödomstolen. 

 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna Berndtsson lämnar förslag till yttrande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun överlämnar yttrande i ärendet, enligt förslag från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

och planingenjör Hanna Berndtsson 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Mark- och miljödomstolen senast 12 juni 2015 
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KS § 155 

KSAU § 80   dnr KS 2015/120 

 

Årsredovisning för räddningstjänsten 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn från 1 april 2015 behandlas. 

2. Årsredovisning för räddningstjänsten 2015 

 

Årsredovisningen redogör vad som hänt inom verksamheten under 2014 bland annat gällande 

operativ och förebyggande verksamhet. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Räddningstjänsten 
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KS § 156 

KSAU § 78   dnr KS 2015/172 

 

Sotningsfrister inom Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn från 30 april 2015 behandlas. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om nya frister för 

brandskyddskontroll. För att sotningsfristerna ska harmonisera med dessa föreslås en revidering av 

nuvarande sotningsfrister. Justeringen avser frister för oljepannor och vissa eldstäder. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta nya frister för sotning inom Åmåls kommun. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta nya frister för sotning inom Åmåls kommun. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Räddningstjänsten 
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KS § 157 

KSAU § 79   dnr KS 2015/171 

 

Synpunkter på räddningstjänstens taxa för fellarm 

 

Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn från 28 april 2015 behandlas. 

 

En näringsidkare har hört av sig till kommunen med synpunkter på kommunens taxa avseende 

fellarm. Synpunkten avsåg 2014 års taxa, som näringsidkaren tyckte var för hög. 

 

Räddningschefen skriver att taxan årligen indexuppräknas och uppgick under 2014 till 5 792 kronor. 

En jämförelse med Bengtsfors och Melleruds visar att Åmåls kommuns taxa ligger i samma nivå eller 

något lägre än grannkommunerna. Räddningschefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att taxan 

för fellarm inte ska ändras. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte revidera nuvarande taxa för fellarm. 

_________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte revidera nuvarande taxa för fellarm. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Räddningstjänsten 
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KS § 158 

KSAU § 72   dnr KS 2015/178 

 

Ekonomisk prognos – april 2015 (tertialrapport) 

 

Tertialrapport som inkom till kanslienheten 29 maj 2015 behandlas. 

 

Enligt budget ska Åmåls kommun som helhet redovisa ett överskott på 2,2 miljoner vid årets slut. 

Tertialrapporten, som omfattar januari till april 2015, prognosticerar att överkottet kommer bli 1,9 

miljoner kronor. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 

prognosticerar högre kostnader än budget. Finansförvaltningen prognosticerar ett överkott jämfört 

med budget. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

__________________ 
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KS § 159   dnr KS 2015/180 

 

Ekonomisk uppföljning av teknik- och fritidsnämnden efter april 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll teknik- och fritidsnämnden från 19 maj 2015 TFN § 54 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonomi Charlotte Eriksson 

från 9 maj 2015 

 

De skattefinansierade verksamheterna prognosticerar ett totalt överskott på 1 miljon kronor. Vad 

gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna prognosticerar nämnden ett totalt överskott på 1 miljon 

kronor. 

 

Vad gäller renhållningsverksamheten och verksamheten på Östby prognosticeras ett nollresultat. 

Vatten- och avloppsverksamheten visade ett överskott föregående år, varför förslag till taxesänkning 

kommer att presenteras under våren. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 160 dnr KS 2015/181 

 

Tertialuppföljning för teknik- och fritidsnämnden 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll teknik- och fritidsnämnden från 19 maj 2015 TFN § 55 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson 

från 9 maj 2015 

 

De skattefinansierade verksamheterna prognosticerar ett totalt överskott på 1 miljon kronor. Vad 

gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna prognosticerar nämnden ett totalt överskott på 1 miljon 

kronor. 

 

Vad gäller renhållningsverksamheten och verksamheten på Östby prognosticeras ett nollresultat. 

Vatten- och avloppsverksamheten visade ett överskott föregående år, varför förslag till taxesänkning 

kommer att presenteras under våren. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 161 dnr KS 2014/374 

 

Revidering av tillämpningsanvisningar för direktupphandling 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius och inköpare Annelie Wernlund från 28 maj 2015 

behandlas. 

 

Åmåls kommun har antagit riktlinjer och tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp som 

omfattar både kommunens egen verksamhet och de kommunala bolagen. Nu föreslås att 

tillämpningsanvisningar revideras avseende direktupphandling gällande ökad beloppsgräns för 

direktupphandling till 100 000 kronor samt att minst tre leverantörer ska kontaktas där så är möjligt. 

 

Den föreslagna förändringen möter inga hinder i lagen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen reviderar tillämpningsanvisningar avseende direktupphandling gällande ökad 

beloppsgräns för direktupphandling till 100 000 kronor samt att minst tre leverantörer ska kontaktas 

där så är möjligt. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschefer 

Kommunal bolag 

Ekonomienheten 
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KS § 162 dnr KS 2014/155 

 

Anslag till medlemskap och föreningsstöd inom kommunstyrelsens driftbudget 2016 

 

Skrivelse om medlemskap och föreningsstöd som inkom till kanslienheten 26 maj 2015 behandlas. 

 

Under 2015 gjordes avsättningar till medlemskap och föreningsstöd i kommunstyrelsens budget och 

nu föreslås att samma summor avsätts för 2016. Se tabellen nedan. 

 

Mottagare Diarienummer Belopp 

Dalslands Kanal och Snäcke kanal   463 000 

Uppräkning Dalslands Kanal   14 000 

RIA / Hela Människan KS 2015/84 400 000 

Kvinno- och tjejjouren FRIDA   100 000 

Leader/LLU   340 000 

Underskottsbidrag till lokalhållande föreningar   150 000 

Dalslands Nämndemannaförening   9 000 

BRIS region Mitt   23 300 

      

Ofördelat anslag   150 700 

TOTALT:   1 650 000 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta pengar till medlemskap och medlemskap under 2016 enligt 

tabellen ovan. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 163 

KSAU § 73   dnr KS 2014/124 

 

Reviderad verksamhetsplan för 2015 – vård- och omsorgsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 april 2015 VON § 72 

2. Förslag till reviderad verksamhetsplan daterad 27 mars 2015 

 

Vård- och omsorgsnämnden vill revidera sin verksamhetsplan för 2015. Anledningen är att nämnden 

har fått ökat anslag och tillkommande uppdrag i verksamheten.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden 2015. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden 2015. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KS § 164 

KSAU § 74   dnr KS 2015/153 

 

Omdisponering av investeringsmedel 2015 – vård- och omsorgsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 26 mars 2015 VON § 61 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson från 5 mars 2015 

 

Vård- och omsorgsnämnden vill omdisponera delar av nämndens beviljade investeringsmedel under 

2015. Det rör bland annat satsningen på demenscentrum som inte kommer att genomföras under året. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna omdisponering av investeringsmedel 

2015. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna omdisponering av investeringsmedel 

2015. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KS § 165 

KSAU § 77   dnr KS 2015/152 

 

Åtgärdsförslag till budget i balans – vård- och omsorgsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 april 2015 VON § 73 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson från 21 april 2015 

 

Kommunfullmäktige har tilldelat vård- och omsorgsnämnden 10,2 miljoner kronor i ramökning för att 

täcka de volymökningar som har skett inom nämndens område. Nämnden redovisar nu för 

kommunstyrelsen vilka ytterligare åtgärdsförslag som vidtagits för att nå en budget i balans 2015. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KS § 166 

KSAU § 76   dnr KS 2015/4 

 

Äskande om pengar till filmning av kommunfullmäktigemöten under 2015 

 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman från 30 mars 2015 behandlas. 

 

Kommunfullmäktige har givit presidiet i uppdrag att utreda olika former för filmning och delning via 

kommunens hemsida och kostnader förknippade med detta (28 januari 2015 KF § 8 ). 

 

Presidiet eftersöker en lösning som erbjuder: 

 Direktsänd, kapitelindelad webbteve 

 Tillgång till kapitelindelad film via kommunens hemsida i efterhand 

 Möjlighet att se powerpointbilder och ärendelista i webbläsaren  

 

Presidiet har utrett olika alternativ och äskar nu om pengar, då satsningen inte ryms inom 

kommunfullmäktiges budget. Presidiet har målsättningen att filmningen ska påbörjas under hösten 

2015, under förutsättning att tilläggsfinansiering beviljas. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges att besluta att utöka kommunfullmäktiges anslag 

med 84 000 kronor för filmning från och med 2015. Dessutom utökas kommunfullmäktiges 

investeringsbudget 2015 med 52 000 kronor. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges att besluta att utöka kommunfullmäktiges anslag 

med 84 000 kronor för filmning från och med 2015. Dessutom utökas kommunfullmäktiges 

investeringsbudget 2015 med 52 000 kronor. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunfullmäktiges presidium 
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KS § 167 

KSTAU § 43  KS 2012/53 

 

Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 17 mars 2015 TFN § 30 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson från 22 februari 2015 

3. Förslag till renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner som inkom till 

kanslienheten 24 mars 2015 

 

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsförordning som ska innehålla föreskrifter om 

hantering av avfall och en avfallsplan. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår både Säffle och Åmåls kommuner att anta reviderade 

renhållningsföreskrifter. 

 

Ärendet har tidigare återremitterats till teknik- och fritidsnämdnen. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommun antar reviderade renhållningsföreskrifter. 

 

2. Vid obligatorisk hämtning av slam ska avisering ske. Detta förfarande ska ingå i teknik- och 

fritidsförvaltningens rutiner kring detta. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommun antar reviderade renhållningsföreskrifter. 

 

2. Vid obligatorisk hämtning av slam ska avisering ske. Detta förfarande ska ingå i teknik- och 

fritidsförvaltningens rutiner kring detta. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 168 dnr KS 2015/83 

 

Besökspolicy för förtroendevalda i Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg från 25 maj 2015  

2. Förslag till besökspolicy för förtroendevalda från 25 maj 2015 

 

Det finns ett intresse att som förtroendevald göra politikerbesök/praktik i verksamheten i Åmåls 

kommun. Kommunstyrelsen gav därför personalchef Per Ljungberg i uppdrag att ta fram en policy för 

politikerbesök/praktik ute i kommunens verksamhet. (11 mars 2015 KS § 81) 

 

Ett förslag till besökspolicy presenteras. Policyn reglerar att studiebesök ska godkännas av berörd 

förvaltningschef. Hänsyn ska tas till brukarnas integritet, aktuell lagstiftning, arbetsmiljö och 

eventuella störningar och påfrestningar i verksamheten som besöket kan medföra. 

 

Rätten till studiebesöken införs utöver de kontaktdagar som regleras i arvodesreglementet.  

 

Håkan Sandberg (FP) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till den föreslagna policyn. 

    

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta besökspolicy för förtroendevalda. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Personalchef Per Ljungberg 

Gruppledarna 
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KS § 169 dnr KS 2015/164 

 

Remiss om bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götaland 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Västra Götalandsregionen som inkom till kanslienheten 17 mars 2015 

2. Tjänsteskrivelse från it-chef Pontus Karlsson som inkom till kanslienheten 22 maj 2015 

3. Förslag till yttrande som inkom till kanslienheten 22 maj 2015 

 

Kommunen har fått en remiss från Västra Götalandsregionen angående bredbandsstrategi 2.0 för 

Västra Götaland. Strategin ska utveckla regionens övergripande vision och mål i ett antal konkreta 

och mätbara delmål. Syftet är att underlätta bredbandsutbyggnad. 

 

Ett Dalslandsgemensamt förslag till yttrande har tagits fram av it-cheferna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Det föreslagna Dalslandsgemensamma yttrandet utgör Åmåls kommuns yttrande. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Västra Götalandsregionen 

It-chefen 
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KS § 170 

KS KU § 14   KS 2015/48 

 

Ny reviderad biblioteksplan för Åmåls kommun  

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterad 26 mars 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 5 maj 2015.  

3. Reviderad verksamhetsplan från kulturchef Stefan Jacobson inkommen 11 maj 2015. 

 

Biblioteksplanen är ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara 

befintliga biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling. 

Biblioteksplanen ligger till grund för det arbete som sker på kommunens bibliotek och för det 

samarbete som sker mellan biblioteket och andra lokala kommunala och fristående aktörer. 

 

Aktuell reviderad version av biblioteksplanen omfattar inte området skolbibliotek i Åmåls kommun. 

En plan för detta område färdigställs under 2015. 
 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

version av biblioteksplan för Åmåls kommun.  

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kulturutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad version av biblioteksplan för Åmåls 

kommun.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad version av biblioteksplan för Åmåls 

kommun. 

__________________ 
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KS § 171 

KS KU § 13  KS 2014/162 

 

Kommunalt partnerskapsprojekt med Gorlovka, Ukraina 

 

Tjänsteskrivelse från EU-handläggare Kristin Günther daterad den 17 mars 2015 behandlas. 

 

Projektet Promoting Youth Participation samt tillhörande projektet för ledningsgruppen har pågått 

sedan 1 januari 2013. År 1 redovisades enligt plan och slutrapporten samt budgeten blev godkända av 

ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati). För tillfället är samarbetet vilande.  

 

Utvecklingsenheten föreslår att projektet avslutas och att samarbetet återupptas genom ett nytt projekt 

när situationen i Ukraina har förbättrats. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att kulturutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsluta det pågående 

ICLD-projektet Promoting Youth Participation samt tillhörande projekt för ledning och samordning. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kulturutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta det pågående ICLD-projektet Promoting Youth Participation 

samt tillhörande projekt för ledning och samordning. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta det pågående ICLD-projektet Promoting Youth Participation 

samt tillhörande projekt för ledning och samordning. 

__________________ 
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KS § 172 

KS KU § 18   KS 2014/150 

 

Kulturpris 2015 

 

Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 5 maj 2015 behandlas. 

 

Åmåls kommun delar ut ett kulturpris som belöning för värdefulla insatser i kommunen inom 

bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller därmed jämförbara 

områden av kulturell verksamhet. 

 

Pristagare ska ha särskild anknytning till Åmåls kommun. 

 

Kulturchef Stefan Jacobson presenterar förslag på mottagare av kulturpriset 2015 till kulturutskottet 

och föreslår att kulturutskottet beslutar i enlighet med förslaget. Namnet hemlighålls till utdelning 

sker på Sveriges nationaldag den 6 juni. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att kulturutskottet beslutar i enlighet med kulturchefens förslag som 

meddelas muntligt på kulturutskottets sammanträde. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kulturutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kulturchefens förslag som meddelas muntligt på 

kulturutskottets sammanträde. 

_________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte meddelar ordföranden att årets kulturpris tilldelats Daniel Larsson och 

Tony Berg för deras gärning med Saints of the Blues.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Kulturchef Stefan Jacobson 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-06-03 24(62) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 173 

KS KU § 19   KS 2014/150 

 

Kulturstipendiater 2015 

 

Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 5 maj 2015 behandlas. 

 

Kulturstipendium för unga utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling och verksamhet 

inom bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller därmed 

jämförbara områden av kulturell verksamhet.  

 

Kulturstipendium delas ut till unga i åldern 16-25 år som är bosatta eller verksamma i Åmåls 

kommun. Det kan sökas för egen räkning. Under budgetåret 2015 utdelas ett stipendium á 5 000 

kronor. 

 

Kulturchef Stefan Jacobson presenterar inkommen ansökan för kulturutskottet och föreslår att 

kulturutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att kulturutskottet beslutar i enlighet med kulturchefens förslag som 

meddelas muntligt på kulturutskottets sammanträde.  

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kulturutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Kulturutskottets beslut 

 

Kulturutskottet beslutar i enlighet med kulturchefens förslag som meddelas muntligt på 

kulturutskottets sammanträde.  

________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte meddelar ordföranden att årets kulturstipendium tilldelats Ida Carlsson. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyresen lägger informationen till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Kulturchef Stefan Jacobson 
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KS § 174 

KSAU § 75   dnr KS 2014/88 

 

Motion om ökad datortäthet, en dator till en elev 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Ulf Hanstål (M) från 25 mars 2014 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 26 mars 2015 BUN § 63 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson från 9 mars 2015 

 

Motionären föreslår att resurser frigörs för att kunna öka datortätheten i Åmåls kommun enligt 

principen en dator till en elev. Resurser satsas på att fortbilda pedagogerna/lärarna så att de på ett 

rimligt sätt kan använda den nya tekniken i utbildningen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att avsätta extra 

medel för detta under 2016 till 2018. Införandet föreslås ske gradvis med start 2016. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Detta ska inrymmas i barn- och 

utbildningsnämndens budget. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Detta ska inrymmas i barn- och 

utbildningsnämndens budget. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 175 

KS KU § 21   KS 2015/100 

 

Medborgarförslag – En offentlig vägg för gatukonst från Daniel Larsson 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Daniel Larsson daterad 19 mars 2015 behandlas. 

2. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 12 maj 2015. 

 

Kulturutskottet har mottagit en remiss gällande ett medborgarförslag som har kommit in till Åmåls 

kommun. Förslaget innebär att upprätta en vägg i offentlig miljö där möjlighet finns att måla på båda 

sidor av väggen. Den som målar står själv för allt material och ansvarar för att hantera restprodukter 

på rätt sätt ur miljösynpunkt. Målningarna kan när som helst målas över och på detta sätt blir väggen 

ett levande galleri som ständigt byter konstverk.  

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget och ger Makerspace i uppdrag att tillsammans med 

förslagsställaren undersöka möjligheterna för skapandet av en offentlig vägg för gatukonst. 

Tjänsteskrivelsen ska utgöra svar på medborgarförslaget. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kulturutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Kulturutskottets beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och att ge Makerspace i 

uppdrag att tillsammans med förslagsställaren undersöka möjligheterna för skapandet av en offentlig 

vägg för gatukonst. Tjänsteskrivelsen ska utgöra svar på medborgarförslaget. 

_____________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och att ge Makerspace i 

uppdrag att tillsammans med förslagsställaren undersöka möjligheterna för skapandet av en offentlig 

vägg för gatukonst. Tjänsteskrivelsen ska utgöra svar på medborgarförslaget. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Kulturchef Stefan Jacobson 

Daniel Larsson
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KS § 176 dnr KS 2014/321 

 

Sammansättning av arvodesberedning samt utbetalning av oppositionsarvoden 

 

Skrivelse från oppositionsföreträdare Anne Sörqvist (C) behandlas. 

 

I kommunfullmäktige finns i nuvarande sammansättning på sexton oppositionsmandat. 

Kommunfullmäktige har antagit ett arvodesreglemente som bland annat klargör oppositionens 

årsarvode. Där kan man läsa: 

 

Oppositionen erhåller ett årsarvode på 30 % av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Detta 

fördelas på antalet mandat som oppositionspartierna erhållit i valet. Partierna äger rätten att 

använda arvodet fördelat efter partiernas valresultat eller samlat till en eller flera personer som 

oppositionen finner lämpligt. Fördelning och personer som utses att erhålla arvodet eller del därav 

meddelas kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till val av kommunstyrelse och övriga 

nämnder. 

 

Reglementet tydliggör inte hur arvode fördelas till mandat som inte längre representerar det parti som 

ursprungligt invaldes, så kallad politisk vilde.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att se över konstruktionen av 

beredningen, parlamentarisk grupp eller annan form av arvodesgrupp, antal ledamöter 

samt under vilken tid beredningen ska verka (28 januari 2015 KF § 7). 

 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat ärendet till oppositionsföreträdaren för att få svar på ett 

antal frågor. I svaret framgår att Allians för Åmål anser att alla oppositionspartier som invalts i 

kommunfullmäktige ska ha rätt till oppositionsarvode. Vidare anser alliansen att en arvodesberedning 

bör tillsättas med en ordinarie och en ersättare från varje parti.  

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till beslutspunkt 2. 
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Forts KS § 176 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Utbetalning av oppositionsarvode ska ske till samtliga oppositionspartier som invalts i 

kommunfullmäktige. I de fall mandat inte längre representerar det parti som ursprungligt 

invaldes, så kallad politisk vilde, får det invalda partiet avgöra vem eller vilka som ska erhålla 

arvodet för mandatet.  

 

2. En arvodesberedning tillsätts för mandatperioden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018, 

bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare. Varje parti som är invalt i kommunfullmäktige 

företräds av en ledamot och en ersättare. Ersättare har ingen närvarorätt vid sammanträden 

där ordinarie ledamot deltar.  

 

3. Arvodesberedningens uppdrag preciseras tydligare vid senare tillfälle. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Gruppledare 

Ekonomienheten 
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KS § 177 dnr KS 2015/176 

 

Remiss om avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Socialdepartementet från 13 maj 2015 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 26 maj 2015 

 

Åmåls kommun har fått en remiss om avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen. Fritidspengen ger 

barn i årskurs 4-9 i hushåll med långsiktigt försörjningsbehov rätt till ersättning för fritidsaktiviteter. 

Regeringen föreslår att fritidspengen avskaffas och att riksnormen istället höjs. På så vis omfattas 

även barn i hushåll med tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd och barn i en större ålderskategori. 

 

Förvaltningschef Ivan Stipic föreslår att Åmåls kommun inte har några synpunkter att redovisa. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ärendet lyfts igen vid kommunstyrelsens möte i augusti 2015. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

Enhetschef Porya Khorshid
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KS § 178 dnr KS 2015/174 

 

Remiss från Dalslandskommunernas kommunalförbund om Hållbar utveckling väst  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Dalslandskommunernas kommunalförbund från 11 maj 2015 

2. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel från 2 juni 2015 

 

Dalslandskommunernas kommunalförbund önskar svar på ett antal frågor om Hållbar utveckling väst 

(HUV). 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun anser att det finns en nytta med regional stödstruktur för Hållbar utveckling väst 

(HUV) och att ny huvudmanför verksamheten föreslås bli Västra Götalandsregionen eller något av de 

fyra delregionala kommunalförbunden. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 
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KS § 179 dnr KS 2014/155 

 

Budget 2016 

 

Michael Karlsson (S) redogör för budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet. 

 

Anne Sörqvist (C) redogör för budgetförslag från Allians för Åmål. Detta presenteras nedan: 

 

 

 

     KS 2015-06-03   

     KF 2015-06-17       

BUDGET 2016 MED UTBLICK 2017-2019 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2019 

I sammanfattningen saknas beskrivning av utmaningar kring personal- och kompetens-

försörjning. Flera förvaltningar har idag svårigheter att rekrytera; för vissa yrkesgrupper 

särskilt svårt då det är brist i hela landet och konkurrens med större städer försvårar, antalet 

sökande till vissa utbildningar är för lågt för att tillgodose behovet etc. Allians för Åmål vill se 

ett strukturerat och aktivt arbete för att rekrytera intresserade och kunniga medarbetare 

och inte minst behålla dem, i samarbete med de fackliga organisationerna. 

Det ska finnas utvecklingsmöjligheter för dig som är anställd i Åmål, det ska löna sig att satsa 

på jobbet och bli kvar och det ska finnas en plan för de som vi vill ska bli medarbetare bland 

de tillfälligt anställda. Heltid är mycket bra som grund, men vi behöver också kunna ge lön 

som motsvarar de insatser som görs (en sanning som cirkulerar inom flera yrkesgrupper och 

alla hört är att det är bara genom att byta jobb som du kan höja lönen) och erbjuda 

kompetensutveckling som stimulerar till att jobba hos oss och bli kvar i kommunen. Därför 

lägger vi en särskild pott pengar till personalsatsningar. 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-06-03 32(62) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KS § 179  

Vi saknar en samlad ansats när det gäller att göra Åmål till Sveriges gästvänligaste 

kommun.  I förutsättningar och förslag presenteras ett flertal uppdrag som rör området, 

men det saknas en samordning och en tydlig satsning. Hela avsnittet angående kultur- och 

turismenheten andas behov av styrning. 

Anslag för kommunfullmäktiges verksamheter 2016 

Kommunfullmäktige behöver tillföras medel för att öka användningen av digitala handlingar 

för förtroendevalda och för att filma fullmäktiges sammanträden på ett kvalitativt 

acceptabelt sätt, sammantaget 177 tkr. 

Dessutom har revisionen påtalat behov om ytterligare djupare granskning och de har äskat 

60 tkr till detta, vilket vi tillstyrker. 

Allians för Åmål yrkar 

att kommunfullmäktige ökar budget för kommunfullmäktige för att täcka kostnader för 

filmning vid kommunfullmäktiges sammanträden och för läsplattor enligt lämnat förslag 

med 177 tkr, samt utökad revision med 60 tkr. 

att 237 tkr tas från kommunstyrelsens ofördelade. 

Driftsbudget för 2016 samt flerårsplan för 2017-2019 

Skattesats 

Fråga till majoriteten – när kommer skattesänkningen? Syns den i flerårsbudget?  
    

Allmänt 

Majoriteten har lagt ett antal uppdrag om utredning och beslut om ett antal handlingsplaner 

som skulle tas fram under förra mandatperioden för att göra ”den politiska viljan och 

styrningen så tydlig som möjligt”. 

Allians för Åmål ifrågasatte då kopplingen mellan vision, strategiska mål och dessa uppdrag 

som gavs till verksamheterna. Inget av uppdragen är slutfört och ingen koppling finns nu 

heller till budget 2016 och framåt. De invändningar vi hade 2013 om uppdragen och behovet 

av uppdrag/handlingsplaner i just dessa avseenden kvarstår. 
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Forts KS § 179  

Såhär skrev vi då 2013: 

 ”Det är också lika överraskande att man inte använder visionens formulering om Sveriges 

mest gästvänliga stad, utan fortsätter med ”För ett tryggare Åmål”. Inget fel på trygghet, 

men visionen talade också om mod. 

Majoritetens Budget för ett tryggare Åmål fyller inte behovet av målbeskrivning, är bara 

delvis kopplad till visionen och tar inte upp de största utmaningarna. 

Allians för Åmål menar att tydliga mål behövs som direkt kan knytas till visionen och de 

spelplaner som beskrivs där. Målen och vad som ska göras för att uppnå dem utifrån visionen 

ska finnas översatta till handling i verksamhetsplanerna och budget.” 

Även detta gäller fortfarande. Vi menar att flera av dessa uppdrag missgynnar en tydlig 

koppling mellan vision, mål och planering. 

Utgångspunkten för vårt arbete har varit att nå en långsiktigt stabil ekonomi. Positivt att 

ekonomichefen påminner om att man fortsatt måste vara återhållsam för att nå en god 

ekonomisk hushållning. 

Att skapa arbete och matcha arbetsmarknad och arbetssökande bättre är den viktigaste 

utmaningen och som vi ser det handlar det om Åmåls attraktivitet, förmåga att hålla hög 

kvalitet på utbildning, service och företagsklimat  för att skapa företag och jobb. 

Företagsklimatet måste förbättras. Företagande och entreprenörskap ska stimuleras och 

goda kontakter med företag ska prioriteras. Vårt geografiska läge ger oss utmärkta 

möjligheter att utvecklas som en unik och spännande kommun, men bara läget räcker inte. 

Kommunstyrelsen 

4.2  Verksamhetsutveckling är viktigt, men vi tror att kommunen tjänas bättre av att kunna 

köpa in de resurser man behöver för specifika behov än att satsa på en fast tjänst som 

verksamhetsutvecklare. Behov av planarbete är betydande och är starkt kopplat till att göra 

kommunen attraktiv och i fas med dagens krav. Vi vill därför tillföra resurser till tillväxt-

enheten för att förstärka och få igång eftersatt planarbete, t ex Örnäsområdet. 

Majoriteten har lagt ett antal uppdrag om handlingsplaner.  Vi motsätter oss fortfarande att 

särskilda uppdrag läggs i frågor som antingen finns i verksamheternas uppdrag, t ex om 

folkhälsoplan i Teknik- och fritidsnämnden eller inte har någon koppling till de strategiska  
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målen. Alla verksamheter har uppdraget att arbeta med folkhälsofrågorna utifrån antagna 

beslut. 

6. Kommunens roll i omvärlden 

Internationalisering och att hålla sig ajour med samhällsutvecklingen är två skilda saker, som 

visserligen har sina kontaktytor. Vi menar att det är en tillgång att vi har internationella 

kontakter som t ex gymnasiet, företag och föreningar kan använda för utveckling av sina 

verksamheter. I kommunen behöver alla ha en god omvärldsbevakning för att nyttja andras 

erfarenheter och tillgodogöra sig forskning och aktuella kunskaper – det menar vi med att 

hålla sig ajour. Att ta fram en handlingsplan för att hålla sig ajour med samhällsutvecklingen 

på kommunnivå är att skjuta över målet – det ska ingå i varje verksamhets planering och 

vardag. 

7. Klimat och miljö 

Det miljöstrategiska arbetet ska fortsatt vara prioriterat. 

Vår grundinställning är att kultur och besöksnäring ska drivas av näringslivet inte av 

kommunen när det gäller utbud mot kund. Vi vill se ytterligare satsning på det 

gemensamma turistbolaget när det gäller strategisk utveckling och marknadsföring. 

Medel till föreningar ska företrädesvis vara utformat som uppdrag. I förutsättningar står bör 

när det gäller kulturföreningar. Vi menar att det borde vara ska. När det gäller uppdrag till 

förening ska stor hänsyn tas till kulturens olika yttringar med målsättning att kulturutbud 

och utövning ska nå så många medborgare som möjligt och gynna utveckling. 

Allians för Åmål yrkar att i verksamhetsplanen under 1.4.2 Budget 2014-2018 – För ett 

tryggare Åmål göra följande förändringar 

att stryka uppdrag till Teknik- och fritidsnämnden att ta fram en handlingsplan för att nå 

målen i Folkhälsoplanen med motivering att nämnden redan har detta uppdrag som en del 

av sin verksamhetsplanering      

att under 4. Kultur och fritid ändra uppdragen så att uppdraget ska gälla en strategi för 

besöksnäringen. Strategin ska omfatta hela kommunen och gälla besöksnäringen i ett 

brett perspektiv 

Att under 4. Kultur och fritid stryka uppdraget om en kulturstrategi. ”Att lyfta blicken” är 

antaget som program och ska förverkligas i verksamhetsplanen 
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Att under 6. Kommunens roll i omvärlden stryka framtagandet av en handlingsplan utifrån 

det strategiska målet ”Vi måste hålla oss ajour med samhällsutvecklingen” 

att under 7. Klimat och miljö ändra texten till självförsörjande när det gäller energi 

att medel till kulturföreningar ska fördelas utifrån bredast möjliga hänsyn till mångfald i 

utbud och utövning och åtföljt av uppföljningsbart uppdrag 

Vi saknar beslut från 2014-11-26: 

att tillföra målsättningen att Åmåls kommun ska anställa fler med funktionshinder i verksamheterna 

att energioberoende ändras till självhushållande 

att en miljöstrategisk plan arbetas fram där klimatfrågor, energifrågor och naturvård lyfts fram, det vill säga även 

främjande av biologisk mångfald 

Därutöver yrkar Allians för Åmål 

att 5.883 tkr tillförs personalenheten för att förstärka lönesättning, löneutveckling och 

kompetensutveckling, samt tillskapa fler utvecklingstjänster (karriärmöjligheter) inom de 

yrkesgrupper där vi ser stora rekryteringsbekymmer idag och framåt, t ex 

socialsekreterare, lärare och sjuksköterskor. Medlen föreslås tas från kommunstyrelsens 

ofördelade medel. 

att tillväxtenheten tillförs 600 tkr för planarbete i st f den verksamhetsutvecklartjänst som 

föreslås med samma kostnad 

Barn och Utbildningnämnden 

BUN har stora utmaningar framför sig, inte minst med tanke på situationen kring 

Rösparkskolan. Många nya barn i för- och grundskola med annat modersmål än svenska är 

också en utmaning som kommer att kräva stora insatser. Det som räddar upp ekonomin är 

gymnasiet som går bra tack vare fina söksiffror. Gymnasiet kommer fortsatt att behöva 

marknadsföringsmedel. 

Skolan behöver satsningar för att bli en modern och effektiv skola, bl a råder brist på 

läromedel och kompetensutveckling. 

När det gäller personalsituationen hänvisar vi till avsnittet under kommunstyrelsen. 

   

Vi ser mycket positivt på det pågående arbetet med planering av en modern grundskola i 

Åmål och tillstyrker budgetförslaget med den välbehövliga förstärkningen på 2,4 mkr. 
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Vi vill därutöver förstärka resurserna för barn med särskilda behov. 

 

Vi yrkar därför 

att 250 tkr tillförs för lärarinsatser till barn med särskilda behov enligt förvaltningens 

äskande 

att 250 tkr tillförs gymnasiet för marknadsföring 

att medlen tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel 

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka överskridit sin budget. Det är svårt att 

få en säker prognos för vårdbehovet inom äldreomsorgen och LSS. Inom IFO kan kostsamma 

institutionsplaceringar bli nödvändiga.  

Satsningen på trygghetsboende och en ökad efterfrågan på hemtjänst och hemsjukvård har 

inneburit att arbetsbelastningen ökat markant. Översyn av personalbehovet måste ske 

kontinuerligt för att säkerställa att tjänsterna kan utföras på ett kvalitativt godtagbart sätt 

utan att personalens arbetsmiljö och hälsa äventyras. 

En kvalitativ satsning på demensvården kräver mer personal. Det planerade demenscentrat 

är viktigt och vi ser mycket positivt på att det nu ska förverkligas. 

Vi i alliansen anser att de äldres mat och måltider är en fråga om livskvalitet och behöver ses 

över. Maten bör lagas på varje enskilt boende och bör i största möjliga utsträckning vara 

närproducerad. 

Satsningen på att skapa heltider för alla som vill ha heltid är viktig. Var finns pengarna i 

budgeten? 

Den föreslagna budgeten på 275.946 tkr kommer enligt våra bedömningar inte att räcka till 

verksamheternas behov 2016, men vi gör inga yrkanden om ytterligare medel. En 

förutsättning för att denna sköra budget ska hålla är att man kommer tillrätta med 

personalens arbetsmiljö och de höga frånvarotalen. När det gäller personalsituationen 

hänvisar vi till avsnittet om personal under kommunstyrelsen. 
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Teknik- och fritidsnämnden 

Allians för Åmål vill se en tydligare beställning från Åmåls kommun till nämnden och en 

tydligare uppföljning av utfallet.  

Vi vill också se en fortsatt strävan att ge befolkningen samma nivå på insatser och utfört på 

samma sätt för att ge effektivare verksamheter. 

Budget 2016-2019 – Allians för Åmåls syn på inriktning av långsiktiga mål 

HUR SKA VI NÅ EN BÄTTRE BALANS MELLAN INTÄKTER OCH UTGIFTER? 

- Kostnadsläget i kommunen ska sänkas till snittnivå för jämförbara kommuner 

- Vi ska satsa på personalen, vår viktigaste resurs, så att fler vill stanna och jobba i 

kommunen, fler vill söka sig till oss, fler vill utöka sin kompetens för att få nya utmaningar 

hos oss och att fler vill jobba inom vård, skola och socialt arbete                                                                

- Vi ska nyttja smarta sätt att arbeta och samverka med andra kommuner på fler 

områden      

- Vi ska satsa på marknadsföring av vår kommun för att få fler att välja Åmål                                                                              

- Vi ska satsa på näringslivsutveckling genom förbättrat företagsklimat, förbättrade 

förutsättningar för utveckling av näringar med potential för tillväxt t ex kulturen och 

besöksnäringen och förbättrad kontakt mellan näringsliv och skola 

- Vi ska jobba för att sänka arbetslösheten med jobbskapande insatser, genom att 

stärka och underlätta för arbetslösa att komma till egen försörjning 

- Vi ska satsa på skolan för att få en modern och effektiv skola på alla nivåer 

- Miljöstrategier behövs för vårt klimat, men är också källa till nyskapande och 

företagande. Åmål ska ta till vara dessa och de gröna näringarnas potential för att 

stärka kommunen 
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Sammanfattningsvis innebär dessa förslag följande ändringar i budgetsiffror för 2016: 

Kommunfullmäktige         2 237 

Kommunstyrelse                                     129 283 *) 

Bygg- och miljönämnd                                     152 

Barn- och utbildningsnämnd                         235 134 

Teknik- och fritidsnämnd                                 35 710 

Vård- och omsorgsnämnd                              275 946 

Överförmyndarnämnd                                           120 

Personalsatsningar                                               6 000 

Ofördelat                                                              25 623 

Nämndbudget                                                  710 388 

Finansförvaltningen                                             9 933 

Totala kostnader                                              720 321 

 

 *) Ändrad fördelning av kommunstyrelsens driftsbudget 2016 

Kommunstyrelseförvaltningen              98 944 

IAF                       30 339 

Summa                                                      129 283 

  / 237 tkr till KF, 500 tkr till BUN och destinering av 5.883 tkr till personalsatsningar = 6 620 

tkr;   129 283 + 6 620 = 135 903/ 

__________________ 
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KS § 180 

KSBU § 16 dnr KS 2014/155 

 

Revidering av finansiella mål 

 

Kommunfullmäktige har antagit följande finansiella mål (18 juni 2014 KF § 121).  

1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter. 

2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i att det egna kapitalet 

inflationssäkras. 

3. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får ske för investeringar som sker 

inom taxekollektivet, dessa får finansieras med hjälp av externa lån. 

4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 000 000 kronor per år. 

5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst uppgå till 50 %. 

6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som t ex pensioner och avslutning av deponi, ska 

planeras och hanteras inom driftsbudget. 

 

En revidering av de finansiella målen, bland annat målet om solitditet, diskuteras. 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Ekonomichefen ges i uppdrag att se över samtliga finansiella mål och återkomma med förslag. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ekonomichefen ges i uppdrag att se över samtliga finansiella mål och återkomma med förslag under 

hösten 2015. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 
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KS § 181 

KSBU § 10 dnr KS 2015/155 

 

Taxor för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 21 april 2015 BUN § 87 

2. Förslag till taxor från 26 mars 2015 

 

De taxor/avgifter som är aktuella inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet rör: 

1. Förskoleverksamhet 

2. Pedagogisk omsorg 

3. Fritidshem 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för barn- och utbildningsnämnden 2016. 

________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för barn- och utbildningsnämnden 2016. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Ekonomienheten
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KS § 182 

KSBU § 11 dnr KS 2015/168 

 

Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhet 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 23 april 2015 BMN § 34 

2. Förslag till taxor som inkom 7 maj 2015 

 

De taxor/avgifter som är aktuella inom bygg- och miljönämndens verksamhet rör: 

1. Miljöbalkens område 

2. Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

3. Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

4. Tillsyn inom strålskyddslagens område 

5. Uppdragsverksamhet 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för bygg- och miljönämnden 2016.  

________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för bygg- och miljönämnden 2016.  

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Bygg- och miljönämnden 

- Ekonomienheten
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KS § 183 

KSBU § 12 dnr KS 2015/133 

 

Taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsen 15 april 2015 KS § 104 

2. Förslag till taxor och avgifter från kostenheten från 13 mars 2015 

3. Förslag till avgifter från kultur- och turismenheten 

 

De taxor som är aktuella inom kommunstyrelsens verksamhet är: 

 Kommunstyrelseförvaltningen - kostenheten 

 Kommunstyrelseförvaltningen - kultur- och turismenheten 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 

2016. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 

2016. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Kostenheten 

- Kultur-turismenheten 

- Ekonomienheten
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KS § 184 dnr KS 2015/149 

 

Taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 23 april 2015 VON § 79 

2. Förslag till taxor och avgifter enligt tobaks- och alkohollagen som inkom till kanslienheten 30 

april 2015 

 

De taxor som är aktuella inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet är: 

 Taxor enligt tobaks- och alkohollagen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet för 2016. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Vård- och omsorgsnämnden
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KS § 185 

KSBU § 13 dnr KS 2014/50 

 

Borgensavgift från kommunala bolag för år 2016 

 

Kommunen har två kommunala bolag, nämligen Åmåls Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål 

AB. Diskussion förs kring utestående lån med kommunal borgen inom bolagen samt de risker som 

finns förknippade med det kommunala borgensåtagandet.  

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Från Åmåls kommunfastigheter AB begärs en borgensavgift som är 0,5 procent av det 

beviljade borgensbeloppet. 

 

2. Från Stadsnät i Åmål AB begärs ingen borgensavgift under 2016, eftersom bolaget inte 

beräknas vara klar med utbyggnadsetapp 2 under 2016. Detta är i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut (29 april 2015 KF § 83). 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Från Åmåls kommunfastigheter AB begärs en borgensavgift som är 0,5 procent av det 

beviljade borgensbeloppet. 

 

2. Från Stadsnät i Åmål AB begärs ingen borgensavgift under 2016, eftersom bolaget inte 

beräknas vara klart med utbyggnadsetapp 2 under 2016. Detta är i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut (29 april 2015 KF § 83). 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- De kommunala bolagen 

- Ekonomichefen 
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KS § 186 

KSBU § 14 dnr KS 2015/45, 162 

 

Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet 2016 

 

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium från 8 april 2015 behandlas. 

 

Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande förslag för kommunfullmäktiges verksamhet: 

 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kf 200 000 

1010 KF-beredningar 50 000 

111 Partistöd 360 000 

121 Kommunrevision 575 000 

131 Överförmynderi 1 110 000 

1091 Valnämnd 5 000 

  Filmning av sammanträden 84 000 

  

Läsplattor till 

nämndsammanträden 107 000 

  Summa 2 491 000 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen                   

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges verksamhet handläggs 

direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

I Allians för Åmåls budgetförslag framgår följande:  

 att kommunfullmäktige ökar budget för kommunfullmäktige för att täcka kostnader för 

filmning vid kommunfullmäktiges sammanträden och för läsplattor enligt lämnat förslag med 

177 tkr, samt utökad revision med 60 tkr. 

 att 237 tkr tas från kommunstyrelsens ofördelade. 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges verksamhet handläggs 

direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 

- Kommunrevisionen
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KS § 187 

KSBU § 15 dnr KS 2015/45 

 

Anslagsbindningsnivå för drifts- och investeringsbudget 2016 

 

Tidigare år har anslagsbindningsnivån för driftsbudgeten varit bunden på nämndnivå, medan 

investeringsbudgeten har varit bunden på fullmäktigenivå. Samtal förs om att binda även 

investeringsbudgeten på nämndnivå. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2016 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens 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.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2016 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens 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.  

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 
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KS § 188 

KSBU § 17A dnr KS 2015/45 

 

Skattesats för 2016 

  

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad skattesats på 22,46 %.  

_____________________   

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad skattesats på 22,46 %.  

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till:  

-  Ekonomienheten 
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KS § 189 

KSBU § 17B dnr KS 2015/45 

 

Förslag till driftsbudget för 2016 samt flerårsplan 2017-2019 

 

Majoriteten lämnar förslag till driftbudget för 2016 samt flerårsplan. 

  

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 

2016 (i tusen kronor).  
2016 2017 2018 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 300 2 300 2 800 2 800

KOMMUNSTYRELSE 135 903 138 923 136 417 134 002

BYGG- & MILJÖNÄMND 152 152 152 152

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 234 634 235 634 237 634 237 634

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 35 710 36 160 37 110 37 210

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 275 946 274 126 272 626 273 626

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 120 120 120 120

OFÖRDELAT 25 623 40 623 55 623 70 623

NÄMNDBUDGET 710 388 728 038 742 482 756 167

FINANSFÖRVALTNINGEN 9 933 9 890 9 348 10 070

TOTALA KOSTNADER: 720 321 737 928 751 830 766 237

Skatter, utjämningsbidrag, fastighetsavgift, räntenetto 731 321 748 928 766 830 784 237

 

De pengar som avsätts under posten ofördelat under 2016 avser 2016 års löneöversyn. Summan för år 

2017 inkluderar kostnader för både 2016 och 2017 års löneöversyner samt ytterligare kostnader som 

avser hela kommunen. Samma sak gäller för summorna för 2018 och 2019.  

_____________________   

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte noteras att i budgetutskottets förslag saknas vissa äskanden från 

kommunfullmäktiges presidium. Därför yrkar Michael Karlsson (S) att tabellen revideras till 

2 491 000 kronor samt att följande tillförs i budgetmaterialet: 

 Att tillföra målsättningen att Åmåls kommun ska anställa fler med funktionshinder i 

verksamheterna 

 Att energioberoende ändras till självhushållande 

 Att en miljöstrategisk plan arbetas fram där klimatfrågor, energifrågor och naturvård lyfts 

fram, det vill säga även främjande av biologisk mångfald 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar i enlighet med budgetförslag från Allians för Åmåls. (se sidan 31-38 i 

protokollet). 

 

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen budgetutskottets förslag, yrkande 

från Michael Karlsson (S) och yrkande från Anne Sörqvist (C). Ordföranden ställer proposition på 

dessa och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande. 
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Forts KS § 190 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 

2016 (i tusen kronor).  
2016 2017 2018 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 491 2 491 2 800 2 800

KOMMUNSTYRELSE 135 903 138 923 136 417 134 002

BYGG- & MILJÖNÄMND 152 152 152 152

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 234 634 235 634 237 634 237 634

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 35 710 36 160 37 110 37 210

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 275 946 274 126 272 626 273 626

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 120 120 120 120

OFÖRDELAT 25 623 40 623 55 623 70 623

NÄMNDBUDGET 710 579 728 229 742 482 756 167

FINANSFÖRVALTNINGEN 9 933 9 890 9 348 10 070

TOTALA KOSTNADER: 720 512 738 119 751 830 766 237

Skatter, utjämningsbidrag, fastighetsavgift, räntenetto 731 321 748 928 766 830 784 237

 

De pengar som avsätts under posten ofördelat under 2016 avser 2016 års löneöversyn. Summan för år 

2017 inkluderar kostnader för både 2016 och 2017 års löneöversyner samt ytterligare kostnader som 

avser hela kommunen. Samma sak gäller för summorna för 2018 och 2019.  

 

Mot beslutet reserverar sig Anne Sörqvist (C), Lars Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Ulla Berne 

(M) och Håkan Sandberg (FP). 

_____________________   

Protokollsutdrag skickas till:  

-  Ekonomienheten 
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KS § 191 

KSBU § 18 dnr KS 2015/45 

 

Förslag till investeringsbudget för 2016 

 

Majoriteten lämnar förslag till investeringsbudget för 2016. Förslaget inkom till kanslienheten 3 maj 

2015. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till investeringsbudget 

för 2016 (i tusen kronor): 

 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige 0 

Kommunstyrelse 2 917 

Bygg- och miljönämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd 5 335 

Teknik- och fritidsnämnd 16 600 

Vård- och omsorgsnämnd 2 410 

TOTALA KOSTNADER 27 262 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till investeringsbudget 

för 2016 (i tusen kronor): 

 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige 0 

Kommunstyrelse 2 917 

Bygg- och miljönämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd 5 335 

Teknik- och fritidsnämnd 16 600 

Vård- och omsorgsnämnd 2 410 

TOTALA KOSTNADER 27 262 

__________________ 
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KS § 192 

KSBU § 19 dnr KS 2015/45  

 

Låneram för 2016 

 

Samtal förs om låneram för 2016. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2016: 

 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 51 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 116 000 000 

 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2016: 

 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 51 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 116 000 000 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomichefen 
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KS § 193 

KSBU § 20 dnr KS 2015/154 

 

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 28 april 2015 BUN § 100 

2. Förslag till verksamhetsplan från 21 april 2015  

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplan, inklusive budget för 2016. Planen har sin 

utgångspunkt i Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige 

beslutat om. 

  

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 2016. 

________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 2016. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 194 

KSBU § 21 dnr KS 2015/167 

 

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2016 

 

Förslag till verksamhetsplan från 13 april 2015 behandlas. 

 

Förslag till verksamhetsplan, inklusive budget för 2016 föreligger. Planen har sin utgångspunkt i 

Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige beslutat om. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 

för 2016. 

__________________ 
 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 

för 2016. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 
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KS § 195 

KSBU § 22 dnr KS 2015/114 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsen 15 april 2015 KS § 105 

2. Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen från 1 april 2015. 

3. Förslag till verksamhetsplan för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen som inkom till 

kanslienheten 25 mars 2015 

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplaner, inklusive budget för 2016. Planerna har sin 

utgångspunkt i Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige 

beslutat om. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 

förvaltningar för 2016. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 

förvaltningar för 2016. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltning 
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KS § 196 

KSBU § 23A dnr KS 2015/148 

 

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2016 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 april 2015 VON § 74 

2. Förslag till verksamhetsplan från 27 mars 2015 

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplan, inklusive budget för 2016. Planen har sin 

utgångspunkt i Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige 

beslutat om. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden för 2016. 

____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden för 2016. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KS § 197 

KSBU § 23B dnr KS 2015/161 

 

Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2016 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från överförmyndarnämnden från 8 april 2015 ÖFN § 29 

2. Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 5 maj 2015 

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplan, inklusive budget för 2016. Planen har sin 

utgångspunkt i Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige 

beslutat om. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 

för 2016. 

____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 

för 2016. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Överförmyndarnämnden 
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KS § 198 

KSBU § 30 dnr KS 2014/155 

 

Överföring av medel från den så kallade migrationspotten till barn- och utbildningsnämnden 

 

Åmåls kommun har under ett antal år avsatt medel för integration i en så kallad integrationspott. 

Kommunen har avsatt medlen för kunna hantera beräknade framtida kostnader kopplade till 

integration. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om 1,4 miljoner kronor för förberedelseverksamhet, det vill 

säga verksamhet för nyanlända barn och ungdomar. 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1,4 miljoner kronor ur de avsatta medlen för integration 

(migrationspotten).  

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1,4 miljoner kronor ur de avsatta medlen för integration 

(migrationspotten).  

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 

- Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 199 

KSTAU § 44  KS 2014/302 

 

Redovisning om uppdrag om hvb-boende 
   

Kommunstyrelsen har givit förvaltningschefen i uppdrag att informera hur förvaltningen tar sig an 

socialstyrelsens allmänna råd angående tillgång till läkare och psykolog i hvb-boenden. (11 mars 

2015 KS § 72) 

 

Förvaltningschef Ivan Stipic informerar att Västra Götalandsregionen ansvarar för detta. Om anställda 

vid enheten uppmärksammar att boende har behov av vård anmäls detta till socialtjänsten och till 

regionen.  

 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) granskar varje år hur verksamheten bedrivs och om brister 

uppmärksammas meddelas kommunen, som huvudman, om detta. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 
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KS § 200  dnr KS 2015/175 

 

Skrivelse om enskild tjänsteman  

 

Kommunen har fått en skrivelse från Företagarnas ordförande med synpunkter på en enskild 

tjänsteman.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat att ordföranden ska arbeta vidare enligt givna direktiv och 

återrapportera vid kommunstyrelsens möte i juni 2015 (13 maj 2015 KS § 148). 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ärendet lyfts vid kommunstyrelsens möte i augusti 2015.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchefen 
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KS § 201  dnr KS 2015/200 

 

Ridklubbens ekonomiska situation 

 

Styrelsen för Åmåls ridklubb har kontaktat Åmåls kommun på grund av föreningen befinner sig i en 

svår ekonomisk situation. Föreningen vill nu ha ekonomiskt stöd från kommunen för att hantera 

kostnader under året. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ridklubbens styrelse och dess revisorer ska inbjudas till extra kommunstyrelsesammanträde i juni 

månad 2015. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Åmåls Ridklubb 
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KS § 202 
 

Delgivning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 

 

Förvaltningschefs barn- och utbildning delegeringsbeslut: 

Sammanställning från 26 maj 2015 avseende: 

 Ledighet med lön vid fackliga studier 

 

Delegeringsbeslut från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

 Flykting försörjningsstöd 1-31 maj 2015 

 

 

Övriga delegeringsbeslut: 

 Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtzs beslut om tomtförsäljning från 1 juni 2015 

 Kommunstyrelsens ordförandes beslut gällande direktiv om inköp av fastighet från 27 maj 

2015 

 

 

KS § 203 

 

Delgivning av kommunala protokoll 

 

Följande dokument behandlas:  

 Kommunfullmäktiges protokoll från 29 april 2015 

 Kommunsstyrelsens budgetutskotts protokoll från 4 och 5 maj 

 Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och tillväxtutskotts protokoll från 20 maj 2015 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 20 maj 2015 

 Kommunstyrelsens kulturutskotts protokoll från 31 maj 2015 

 Åmåls kommunfastigheter AB:s protokoll från 14 april 2015 

 Stadsnät i Åmål AB:s protokoll från 5 maj 2015 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  
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KS § 204 

 

Rapporter 

 

Följande dokument behandlas:  

 Årsmötesprotokoll från Vänersamarbete ekonomisk förening 

 Sveriges kommuner och Landsting: Pressmedelande samt ekonomirapport för april 2015  

 OECD: Rapport Hur står sig Sverige 2015? 

 Fyrbodals kommunalförbund: Nyhetsbrev 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

__________________ 
 

 

KS § 205  

 

Återkoppling från Västtrafik AB gällande förslag på trafikförändringar 

 

Skrivelse från Västtrafik AB från 18 maj 2015 behandlas. 

 

Åmåls kommun har tidigare lämnat synpunkter på trafikförändringar inom ramen för trafikplan 2016-

2017. Ni återkopplar Västtrafik hur bolaget har agerat i frågorna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 

 

 


