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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 08:00-12:25 

Beslutande Michael Karlsson (S) §§ 209-213, 215-229 
Ewa Arvidsson (S) 
Rolf Lindström (S) ersätter Mikael Norén (S)  
Olof Eriksson (S) 
Wilhelm Bodmark (S) 
Lotta Robertsson Harén (MP)  
Anne Sörqvist (C) §§ 209-213, 215-229 
Lars Ottosson (C) 
Johan Paulsson (M)  
Ulla Berne (M) 
Jan-Eric Thorin (FP) 
Cecilia Gustafsson (S) ersätter Michael Karlsson (S) § 214 
Christer Törnell (KD) ersätter Anne Sörqvist (C) § 214 
 

Övriga deltagande Cecilia Gustafsson (S)  
Fredrik Bengtsson (S) 209-del av 218, 219-229, till kl 12:10 
Christer Törnell (KD) 209-del av 218, 219-229, till kl 12:00 
Thomas Olson (FP)  
Ekonomichef Patrik Eurenius, och kanslichef Ida Rådman 
Kommunchef Jeanette Lämmel 209-del av 218, 219-229 
Johan Abenius, DTAB och Benny Ruus, Dalslands kanal AB § 217 
Nina Andersson från Åmåls Ridklubb § 218 
 
 
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 209-229 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson §§ 209-213, 215-229            Ewa Arvidsson § 214  

Justerande 
 

Ewa Arvidsson §§ 209-213, 215-229               Wilhelm Bodmark § 214 

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

Kommunstyrelsen 
Organ  

 
  

Sammanträdesdatum 2015-08-19 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 209 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs. 
______________________ 
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KS § 210 
KSAU § 92   dnr KS 2014/126 
 
Taxor 2015 inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 mars 2015. 
2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 21 april 2015. 

 
Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet där barnet tillhör. Beräkningsprincipen kommer att 
ändras från och med 1 juli 2015 i och med att inkomsttaket höjs från 42 000 kronor per månad till 
42 900 kronor per månad.  
 
Verksamhet Taxa 
Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst. 

Första barnet 3 % / högst 1 287 kr per månad,  
andra barnet 2 % / högst 858 kr per månad och 
tredje barnet 1 % / högst 429 kr per månad.  
Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per vecka är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst. 
Första barnet 2 % / högst 858 kr per månad,  
andra barnet 1 % / högst 429 kr per månad och  
tredje barnet 1 % / högst 429 kr per månad. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 
Skolbarn: Se fritidshem 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta taxor 2015 gällande avgifter inom förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta taxor 2015 gällande avgifter inom förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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KS § 211 
KSAU § 94   dnr KS 2015/45 
 
Investeringsbudget 2016 - överförmyndarnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson och controller Anna Thor daterad 18 mars 
2015. 

2. Protokoll från överförmyndarnämnden daterad 8 april 2015. 
 
Vid uppstarten av överförmyndarenheten behövdes möbler och inventarier köpas in i form av 
konferensbord, stolar, kontorsstolar och förvaringsskåp. 
 
Överförmyndarenheten äskar anslag med 82 000 kronor för inköp av inventarier till det gemensamma 
kontoret. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla överförmyndarnämndens äskande med 
82 000 kronor. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla överförmyndarnämndens äskande med 
82 000 kronor. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Ekonomienheten 
Enhetschef Conny Johansson  
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KS § 212 
KSAU § 90   dnr KS 2010/198 
 
Uppsägning av samverkansavtal Gymnasieskolan Säffle-Åmål  
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 2 juni 2015. 
2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 17 juni 2015. 

 
Säffle-Åmål har sedan 2010 (27 oktober 2010, KF § 157) ett avtal kring gymnasieskola med 
målsättning att gemensamt stärka och utveckla ett attraktivt gymnasieområde där den enskilde eleven 
fritt kan välja ur ett brett utbud av utbildningar av hög kvalitet i elevens närområde, samt utveckla en 
god grund för eventuell framtida ny regionsbildning. 
 
Det antagna gymnasieavtalet har sedan antagning till läsåret 2013 spelat ut sin roll då Åmål gick med 
i gymnasiesamverkan Värmland där samtliga 16 kommuner i Värmlands län samt Åmåls kommun har 
beslutat att samverka på gymnasieskolans område.  
 
Samverkan sker genom Region Värmlands styrgrupp för gymnasiesamverkan i Värmland. 
Ledamöterna består av en ordinarie politiker samt en ersättare från respektive avtalspart. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns räkning besluta att 
gymnasieavtal gällande samverkan kring gymnasieskola Säffle-Åmål upphör att gälla från och med 1 
juli 2015. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns räkning besluta att 
gymnasieavtal gällande samverkan kring gymnasieskola Säffle-Åmål upphör att gälla från och med 1 
juli 2015. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Säffle kommun 
Åmåls kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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KS § 213 
KSAU § 95   dnr KS 2015/253 
 
Årsredovisning – Fyrbodals kommunalförbund 2014 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Årsredovisning från Fyrbodals kommunalförbund 2014 behandlas. 
2. Revisions PM angående bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2014. 

 
Fyrbodals kommunalförbund är uppdelat i basverksamhet, projektverksamhet och övrig verksamhet. 
Resultatet av verksamheterna utgör minus 133 000. Volymen på projektverksamheten har ökat med 
cirka 10 procent. Projekt och övrig verksamhet upprättar ingen budget då det inte går att förutse ett år 
i förväg.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen och lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen och lägga informationen till handlingarna. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Fyrbodals kommunalförbund
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KS § 214 
KSAU § 96   dnr KS 2015/253 
 
Förvaltningsrevision och ansvarsfrihet för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbunds direktion 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Årsredovisning från Fyrbodals kommunalförbund 2014 behandlas. 
2. Revisions PM angående bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2014. 

 
Revisorerna har granskat Fyrbodals kommunalförbunds verksamhet under räkenskapsåret 2014. 
Verksamhetens arbete har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente.  
 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisats i 
revisionens PM.   
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge förbundsdirektionen i Fyrbodals 
kommunalförbund ansvarsfrihet för räkenskapsåret vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Jäv 
Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge förbundsdirektionen i Fyrbodals 
kommunalförbund ansvarsfrihet för räkenskapsåret vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Jäv 
 
Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
Ewa Arvidsson (S) tjänstgör som ordförande under denna paragraf. 
_______________________ 
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KS § 215 
KSAU § 93   dnr KS 2015/176 
 
Avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 26 maj 2015. 
2. Protokoll från kommunstyrelsen 3 juni 2015. 
3. Remisspromemoria från socialdepartementet om förslag till ändring i socialtjänstlagen 

(2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng daterad 13 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 för barn förstärks och då omfattas 
även barn i hushåll med tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd och barn i en större ålderskategori. 
 
Kansliet har begärt anstånd på svarstiden men detta beviljades inte. Därför måste arbetsutskottet svara 
på remissen.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Åmåls kommun har inte några synpunkter på promemorian förslag till avskaffande av fritidspeng i 
socialtjänstlagen (2001:453). 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner arbetsutskottets yttrande. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner arbetsutskottets yttrande. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Socialdepartementet 
Enhetschef Porya Khorshid 
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen
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KS § 216 
KSTAU § 54  KS 2015/214 
 
Remiss om regional cykelstrategi för Västra Götaland 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Västra Götalandsregionen om cykelstrategi 
2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz från 8 juni 2015 

 
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi för Västra Götaland. 
Åmåls kommun har nu möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Strategin berör cykelinvesteringar längs det statliga, regionala vägnätet. Regionen har avsatt medel 
som kommuner kan ansöka. Regionen står för 50 % av finansieringen och kommunerna för 50 % av 
finansieringen. 
 
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz föreslår att Åmåls kommun ställer sig positiv den föreslagna 
cykelstrategin. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Åmåls kommun ställer sig positiv den föreslagna cykelstrategin. 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Åmåls kommun ställer sig positiv den föreslagna cykelstrategin. 
_______________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Fyrbodals kommunalförbund christian.martins@fyrbodal.se senast 26 augusti 2015. Tillväxtenheten 
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KS § 217   
 
Information om Dalslands turist AB (DTAB) 
 
Johan Abenius från Dalslands Turist AB och Benny Ruus från Dalslands Kanal AB berättar om 
verksamheten och turism- och besöksnäringen inom området. 
_______________________ 
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KS § 218   dnr KS 2014/200 
 
Bidrag till Åmåls ridklubb på grund av föreningens ekonomiska situation 
 
Skrivelse om ridklubbens ekonomi och personalstatus behandlas. Skrivelsen inkom till kanslienheten 
19 augusti 2015. 
 
Kommunstyrelsen har beviljat Åmåls ridklubb 300 000 kronor i ett engångsdriftsbidrag under 2015, i 
syfte att föreningen därefter ska klara sig utan kompletterande stöd från Åmåls kommun.  170 000 
kronor utbetalades innan sommaren och resterande utbetalas efter att föreningen inkommit med 
kompletterande information, om kommunstyrelsen bedömer återrapporten tillfyllest. Den 
kompletterande informationen ska bestå av beräknade besparingseffekter av de åtgärder som 
genomförts och planeras genomföras samt reviderad halvårsrapport för 2015. Detta ska redovisas vid 
kommunstyrelsens möte 19 augusti 2015. (3 juni 2015 KS § 205) 
 
Ekonomichefen har innan mötet försett klubben med vissa kompletterande frågor som 
kommunstyrelsen vill ha besvarade. 
 
Ordföranden hälsar Nina Andersson, från Åmåls Ridklubb välkommen. Klubben presenterar sin 
ekonomiska situation och vilka åtgärder man har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till 
rätta med situationen. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen anser inte att återrapporteringen var tillfyllest. Innan tillfredsställande återrapport 
skett är inte utbetalning av resterade bidrag aktuellt.  
__________________ 
Beslut skickas till: 
Åmåls Ridklubb 
Ekonomienheten 
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KS § 219 
KSAU § 85   dnr KS 2014/187 
 
Revisorernas övergripande granskning 2014 av nämnder och styrelse - revisionsrapport 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Information gällande årlig övergripande gransking 2014 från Åmåls kommuns revisorer, 
daterad 9 februari 2015. 

2. Granskningsrapport för Åmåls kommun 2014 daterad av KPMG 30 december 2014. 
 
Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning med samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen med stöd av KPMG. Vid mötena med kommunstyrelsen och nämnderna har 
utvecklingen av nämndens och styrelsens arbete under den senaste mandatperioden diskuterats. 
 
Revisorerna har bestämt följande förbättringsområden och rekommenderar kommunen att: 

 I de fall berörd nämnd/styrelse ämnar följa kommunrevisionens rekommendationer i svaret 
till kommunrevisionen tydligt ange vilken åtgärd som ska genomföras och när åtgärden ska 
vara genomförd.  

 Tillse att samtliga nämnder och styrelse efterlever de kommungemensamma modellerna för 
såväl verksamhetsstyrning som intern kontroll samt att nämnden/styrelsen är involverad i 
detta arbete.  

 Tillse att samtliga nämndledamöter erhåller adekvat utbildning bland annat inom intern 
kontroll och verksamhetsstyrning. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som framförts av revisionsrapporten.  
 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder.  
 

3. Vid kommunstyrelsens möte i september ska kommunchefen återkomma med förslag på 
datum då uppdraget i punkt 2 ska återrapporteras. 

  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med detta. 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-08-19 13(22)

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KS § 219 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som framförts av revisionsrapporten.  
 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder.  
 

3. Vid kommunstyrelsens möte i september ska kommunchefen återkomma med förslag på 
datum då uppdraget i punkt 2 ska återrapporteras 

_______________________ 
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KS § 220 
KSAU § 87    
 
Revisionsrapport över årsredovisning 2014 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Översiktlig granskning årsredovisning 2014, revisionsrapport från KPMG daterad 25 mars 
2015. 

2. Revisionsrapport över årsredovisning 2014 från Åmåls kommuns revisorer daterad 15 april 
2015. 

3. Yttrande från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 2 juni 2015. 
 
Kommunrevisorerna i Åmåls kommun har granskat kommunens årsredovisning 2014 och har i arbetet 
biträtts av KPMG. Kommunrevisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer med en kommentar till 
den genomförda granskningen senast den 15 juni 2015.  
 
Åmåls kommun delar revisionens uppfattningar som framförs i revisonsrapporten över årsredovisning 
2014 och kommer att ha dessa i beaktande under sitt fortsatta arbete. 
 
Tre av kommunens finansiella mål, resultatkrav, värdesäkring av eget kapital och soliditetsmål 
uppfylls inte. Revisionen har föreslagit kommunen att upprätta en plan för när soliditetsmålet åter 
igen ska vara uppnått.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet lämnar ekonomichefens yttrande till revisionen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger informationen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger informationen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
_______________________ 
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KS § 221 
KSAU § 91   dnr KS 2015/182 
 
Revisionsrapport om granskning av resurser för särskilt stöd inom grundskolan 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 april 2015. 
2. Rapport från KPMG inkommen till Åmåls kommun den16 april 2015. 
3. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 21 maj 2015. 

 
Åmåls kommuns revisorer har beställt en Granskning av resurser för särskilt stöd inom grundskolan 
av KPMG AB. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens resurser för det särskilda 
stödet är tillräckliga för att tillgodose elevernas rätt till en likvärdig skolgång. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat svar till Åmåls kommuns revisorer i ärendet och gav barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en kompetensförsörjningsplan att 
presenteras vid barn- och utbildningsnämndens ordinarie sammanträde i november 2015. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Lars Ottosson (C) yrkar i tillägg att barn- och utbildningsnämnden för kännedom återrapporterar 
kompetensförsörjningsplanen till kommunstyrelsen när denna är antagen av nämnden. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och därefter på Lars Ottossons (C) 
tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med dessa. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
återrapporterar kompetensförsörjningsplanen till kommunstyrelsen när denna är antagen av nämnden 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.  
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 222 
KSAU § 100   dnr KS 2015/105 
 
Motion– borttagande av lapplisor och p-skivor, Tomas Lindström (-) 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Motion från Tomas Lindström (-) daterad 20 februari 2015. 
2. Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson och gatuchef Niklas Ekberg 

daterad 1 juni 2015. 
 
Tomas Lindström (-) yrkar i sin motion att Åmåls kommun ska ta bort lapplisor och p-skivor. 
 
Handeln i Åmåls kommun efterfrågade p-skivor då parkeringsplatserna tidigare inte hade någon 
tidsbegränsning. Följderna av detta blev att platserna utnyttjades och många parkerade sin bil och lät 
den stå hela dagen på samma ställe, vilket medförde att tillgängligheten för kunderna till handeln blev 
begränsad.  
 
Reglering av parkeringstider och parkeringsövervakning av centrum har inneburit att problemet har 
minimerats och kunderna har fått bättre tillgång till parkeringsplatser i stadskärnar vilket har genererat 
en ökad aktiv handel. Det finns flera parkeringsplatser och områden i närheten av centrum där det inte 
krävs p-skiva och möjlighet till långtidsparkering finns.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Tomas Lindström (-) då 
införandet av p-skiva gjort att kunderna till handeln har fått bättre tillgång till parkeringsplatser i 
stadskärnan vilket har genererat en ökad handel. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ulla Berne (M) yrkar att ärendet återremitteras till gatuchef Niklas Ekberg för efterhöra Åmåls 
Handels syn på hur införandet av p-skiva har påverkat handeln.   
 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 
återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Ärendet återremitteras till gatuchef Niklas Ekberg för efterhöra Åmåls Handels syn på hur införandet 
av p-skiva har påverkat handeln. 
 
Vidare bör framgå att användandet av parkeringsplatser under många år har varit tidsbegränsat. 
Därefter infördes kontroll utförd av parkeringsvakter och ännu senare infördes användandet av p-
skiva.  
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Teknik- och fritidsförvaltningen, Niklas Ekberg 
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KS § 223 
KSAU § 101   dnr KS 2015/106 
 
Motion– glastak över gågatan, Tomas Lindström (-) 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Motion från Tomas Lindström (-) daterad 20 februari 2015. 
2. Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson daterad 1 juni 2015. 

 
Tomas Lindström (-) föreslår i sin motion att Åmåls kommun ska bygga ett glastak över gågatan 
mellan Dressmanhuset och huset mitt emot. 
 
Kostnaden för att bygga ett glastak över gågatan kan vara svår att motivera. I dag fungerar platsen 
mycket bra, både för verksamheter och i sociala sammanhang. Kostnaden för att bygga glastak är inte 
i proportion till nyttan och logistiken försämras för de varutransporter som lämnar varor till 
verksamheterna på gågatan.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Tomas Lindström (-) då en 
byggnation inte står i proportion till nyttan.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Johan Paulsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson för att 
förtydliga en ungefärlig kostnad för uppförande av glastak samt redogöra för berörda näringsidkares 
syn på saken.  
 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 
återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson för att förtydliga en ungefärlig 
kostnad för uppförande av glastak samt redogöra för berörda näringsidkares syn på saken. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Tillväxenheten, Ulrika Abrahamsson 
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KS § 224 
KSAU § 86   dnr KS 2014/152 
 
Medborgarförslag – Utomhusgym med olika aktiviteter för träning – yttrande från teknik- och 
fritidsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 19 maj 2015. 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och fritidschef Inge Larsson 

daterad 22 mars 2015 
3. Medborgarförslag från Passaraporn Srinak, Watsana Sipoom och Farzana Momand 

inkommen till kommunstyrelsen 14 maj 2014. 
 
Ett medborgarförslag från Passaraporn Srinak, Watsana Sipoom och Farzana Momand har inkommit 
till teknik och fritidsförvaltningen där de vill att Åmåls kommun iordningställer ett utomhusgym.  
 
Teknik- och fritidsförvaltningen har ett pågående projekt, Örnäsprojektet, där man med hjälp av 
folkhälsomedel och Idrottslyftet redan skapar ett utomhusgym. Det kommer inte att finnas tillgång till 
en instruktör, men en informationstavla där det framgår hur man kan utföra enkla övningar. 
Utomhusgymmet är konstruerat så att 15 personer kan träna samtidigt.  
 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Därmed anses 
medborgarförslaget besvarat.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Teknik- och fritidsförvaltningen  
Förslagsställarna 
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KS § 225  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 augusti 2015 (13 maj 2015 KS § 148 och 2 juni 2015 § 
200). 
 
Ordföranden meddelar att tjänstemannen för närvarande är avstängd från sin tjänst. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Företagarnas ordförande 
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KS § 226   
 
Information om delegeringsbeslut 
 
Vid kommunstyrelsens möte i juni 2015 lyftes en fråga kring återrapportering av delegeringsärenden.  
 
Kanslichef Ida Rådman klargör för rutinerna och besvarar frågan, med hjälp av information från 
tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshid. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
_______________________ 
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KS § 227 
 
Delgivning av delegeringsbeslut 
 
Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Personalchefens delegeringsbeslut: 
Sammanställning från 27 juni 2015 avseende: 

 Lön 
 Kommunens minnesgåva 
 Protokoll 
 Ledighet med lön vid fackliga studier 

 
 
Delegeringsbeslut från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

 Försörjningsstöd 1-31 maj 2015 
 Försörjningsstöd 1-30 juni 2015 
 Försörjningsstöd 1-31 juli 2015 
 Flykting försörjningsstöd 1-30 juni 2015 

 
 
Delegeringsbeslut gällande anställning: 

 Miljöchef Susanne Nordströms beslut om anställning av miljöinspektör från 26 maj 2015 
 Miljöchef Susanne Nordströms beslut om anställning av miljöinspektör från 12 juni 2015 
 Räddningschef Lars-Ove Öhrns beslut om anställning av miljöinspektör från 13 juni 2015 

 
Övriga delegeringsbeslut: 

 Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtzs beslut om tomtförsäljning från 11 juni 2015 
 Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtzs beslut om uppsägning av arrendeavtal från 11 juni 2015 
 Enhetschef Porya Khorshids beslut om fullmakt för hantering av postförsändelser från 18 juni 

2015 
 

 
KS § 228 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas:  

 Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och tillväxtutskotts protokoll från 10 juni 2015 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 3 juni och 10 augusti 2015 
 Åmåls kommunfastigheter AB:s protokoll från 28 maj och 1 juli 2015 
 Stadsnät i Åmål AB:s protokoll från 2 och 8 juni 2015 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
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KS § 229 
 
Rapporter 
 
Följande dokument behandlas:  

 Årsredovisning 2014 för Vänerhamn AB 
 Beställarbokslut 2014 och mål- och inriktning 2016-2018 för Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
 Samordningsförbundet BÅDESÅ: Nyhetsbrev juni 2015 
 Fyrbodals kommunalförbund: Nyhetsbrev juni 2015 
 Demensförbundet: Skrivelse om äldres rätt till utevistelse varje dag. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
__________________ 
 


