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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 09:00-11:05 

Beslutande Michael Karlsson (S), ordförande  
Ewa Arvidsson (S) 
Mikael Norén (S)  
Christer Örtegren (S) ersätter Olof Eriksson (S) 
Cecilia Gustafsson (S) ersätter 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 Birgit Karlsson (MP) ersätter 
Christer Törnell (KD) 
Kommunchef Jeanette Lämmel  
Förvaltningschef Ivan Stipic 
Personalchef Per Ljungberg 
Kanslichef Ida Rådman 
 
 
 
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 289-301 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson (S) 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 

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

Kommunstyrelsen 
Organ  

 
  

Sammanträdesdatum 2015-11-10 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 289 
 
Fastställande av föredragningslista  
 
Följande ärenden läggs till föredragningslistan: 

 Sammanträdesdagar 
 Frågor från Fyrbodals kommunalförbund 
 Ny lag om sprängämnesprekursorer 
 Yttrande angående Skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningen s verksamhet 
 Skrivelse från Landshövdingen om nyanlända 
 Avsägelse 
 Protokoll från Länsstyreslens inspektion av överförmyndarverksamheten 
 Delgivning av kommunala protokoll 
 Skrivelser, protokoll och rapporter 
 Ombud till stämma för Värmlands kreditgarantiförening 

 
Alla ärenden utom det sista överförs från föredragningslistan för det ordinarie kommunstyrelsemötet 
11 november 2015. Därmed fastställs föredragningslistan. 
______________________ 
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KS § 290   dnr KS 2015/250 
 
Genomgång inför revisionens möte med kommunstyrelsen den 11 november 2015 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från revisionsen från 18 juni 2015 
2. Verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen 2015 
3. Verksamhetsplan för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 2015 
4. Delårsrapport för Åmåls kommun, tertial 2 
5. Ekonomi- och styrprocess – årshjul 
6. Förslag till internkontrollplan  

 
Som en del av den årliga granskiningen har kommunrevisorerna initierat en dialog med 
kommunstyrelsen om bland annat mål, uppdrag, styrning och verksamhet. Detta kommer att ske vid 
det ordinarie kommunstyrelsemötet 11 november 2015. Inför detta diskuterar kommunstyrelsen 
styrdokument och verksamhet. 
______________________ 
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KS § 291   dnr KS 2015/383 
 
Översyn av kommunens arbetssätt gällande mål och verksamhetsplaner  
 
Samtal förs om kommunens mål och verksamhetsplaner. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på förtydligat arbetssätt 
gällande kommunens mål och verksamhetsplaner. Arbetssättet ska vara knutet till årshjulet och bland 
annat tydliggöra vilka mål som ska antas av kommunfullmäktige och att nämnderna själva ges rätt att 
anta och revidera sina respektive verksamhetsplaner.  
______________________ 
Beslut skickas till: 
Kommunchefen 
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KS § 292    
 
Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess utskott 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson daterad 20 oktober 2015 behandlas. 
 
Kommunsekreteraren föreslår sammanträdesdatum enligt nedan. Mötesdagar för samtliga är onsdagar 
med undantag för kommunstyrelsen (KS) den 8 november som är en tisdag. 
 
KS-sammanträden börjar klockan 09:00 med gruppmöten från klockan 08:00. Utskottens starttid är 
också klockan 09:00 med undantag för kulturutskottets möten som ligger på eftermiddagen efter KS 
med start klockan 13:30. Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet (TAU) möten 15 juni, 24 augusti och 
16 november startar klockan 13:15.  
 

Jan Feb Mars April  Maj  Juni 

KF 27 24 23 27 25 22 

KS 13 10 9 13 11 8 

AU 27 24 23 27 25 15 

TAU 20 17 16 20 18 15 em 

KU - 10 em - - 11 em - 

       
       

Aug      Sept Okt Nov Dec 

KF - 28 26 30 14  

KS 24 14 12 8, 30 -  

AU 10, 31 28 26 16 14  

TAU 24 em 21 19 16 em 7  

KU - 14 em - 8 em -  

       
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för KS och dess utskott för 2016. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott för 2016. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Kanslienheten 
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KS § 293 
KSAU § 153   dnr KS 2015/244 
 
Frågor från Fyrbodal angående förbundets uppdrag och framtida finansiering 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Remiss Verksamhetsplan 2016 från förbundsdirektör Lasse Lindén, Fyrbodals 
kommunalförbund daterad 17 juni 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 27 augusti 2015. 
 
Ambitionen för all verksamhet inom Fyrbodals Kommunalförbund ska utgå från tre beredningar, 
Samhällsutveckling, Välfärd och Utbildning. Verksamhetsplanen knyter an till en rad dokument 
såsom uppdraget enligt förbundsordningen, Vision Västra Göratand – Det goda livet, Västra Götaland 
2020, Genomförandeplan Fyrbodal och Kulturstrategin för västra Götaland.  
 
I remissen till medlemskommunerna denna gång finns ett antal frågor kring förbundets uppdrag och 
framtida finansiering.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom Verksamhetsplan och 
budget för 2016 för Fyrbodals Kommunalförbund samt de svar som lämnas på de frågor som ställts 
till Åmåls kommun som en av medlemskommunerna.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun överlämnar skrivelse från kommunchefen som svar på de frågor som ställts av 
Fyrbodals kommunalförbund. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Fyrbodals Kommunalförbund 
Kommunstyrelsen
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KS § 294 
KSAU § 154   dnr KS 2015/309 
 
Ny lag om sprängämnesprekursorer 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 4 september 2015 behandlas. 
 
Åmåls kommun har en skyldighet att utöva tillsyn över de ekonomiska aktörer som innehar 
kemikalier enligt ny lag om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som finns 
tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av 
hemgjord sprängämnen.  
 
Kommunen ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd 
uppgivas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och salpeter utöver 
uppgivna koncentrationsgränser.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att räddningstjänsten får 
tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer. 

 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge räddningstjänsten i uppdrag 

att inkomma med förslag på utformning av rutin och taxa enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer.  

__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunsfullmäktige att delegera ansvaret enligt Lag om 
sprängämnesprekursorer (2014:799) till kommunstyrelsen. Detta införs i kommunstyrelsens 
reglemente. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag ovan beslutar kommunstyrelsen 
beslutar för egen del: 

 
1. Räddningstjänsten får tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer.  

 
2. Räddningstjänsten ges i uppdrag att inkomma med förslag på utformning av rutin och taxa 

enligt lagen om sprängämnesprekursorer.  
______________________ 
Beslut skickas till: 
Räddningstjänsten, Lars-Ove Öhrn 
Miljöenheten, Susanne Nordström 
Berörda inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Kanslichefen 
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KS § 295    dnr KS 2015/347 
 
Avsägelse från Ulla Berne (M) gällande uppdrag som ledamot i kommunala handikapprådet 
 
Ulla Berne (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunala handikapprådet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
__________________ 
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KS § 296    dnr KS 2015/358 
 
Inspektion av överförmyndarverksamheten 
 
Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen från 16 oktober 2015 behandlas. 
 
Länsstyrelsen har genomfört inspektion av överförmyndarnämndens verksamhet enligt 19 kap 17 § 
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen. 
 
Granskningen föranleder inga påpekanden och Länsstyrelsens intryck är att handläggningen sköts på 
ett bra sätt med en hög ambitionsnivå av kompetenta handläggare. Länsstyrelsen erinrar dock 
deltagande kommuner om att tre årsarbetskrafter inte torde vara tillräckliga för en rättssäker hantering 
av verksameten.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
__________________ 
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KS § 297    dnr KS 2015/56 
 
Ombud till stämma med Värmlands kreditgarantiförening 
 
Skrivelse från Värmlands kreditgarantiförening från 27 oktober 2015 behandlas. 
 
Åmåls kommun är medlem i Värmlands kreditgarantiförening. Föreningen har stämma 16 november 
2015 i Karlstad. På stämman kommer årsredovisning för 2014 och slutredovisning behandlas. Planen 
är att föreningen därefter avslutas och en utskiftning av behållet kapital sker. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Tillförordnad ekonomichef Eva Larsson utses som Åmåls kommuns ombud vid stämman. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Värmlands kreditgarantiförening 
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KS 298  
KSTAU § 96  KS 2015/55 
 
Skolinspektionens beslut efter uppföljning av tillsyn vuxenutbildning – Förslag till yttrande 
avseende föreläggande 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Porya Khorshid från 14 oktober 2015. 
2. Beslut för vuxenutbildning från Skolinspektionen från 17 april 2015. 
3. Skrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 24 juni 2015. 
4. Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning från Skolinspektionen från 8 september 2015. 
5. Skrivelse från tf förvaltningschef Porya Khorshid från 14 september 2015. 

 
Skolinspektionen gjorde under våren 2015 en tillsyn av Åmåls kommun. I sitt beslut daterat den 17 
april 2015 redogör Skolinspektionen för en rad brister som upptäckts vid inspektionen. Åmåls 
kommun har den 30 juni 2015 redogjort för en rad åtgärder för att åtgärda dessa brister. 
Skolinspektionen har dock vid ny inspektion den 8 september 2015 konstaterat att några av bristerna 
inte har åtgärdats till fullo. Förvaltningen har den 14 september 2015 redovisat åtgärder för de 
kvarvarande bristerna och konstaterar att samtliga brister nu är åtgärdade, och föreslår därför att 
kommunstyrelsen godtar Åmåls kommuns åtgärder i enlighet med Skolinspektionens beslut. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godtar Åmåls kommuns åtgärder i enlighet med Skolinspektionens beslut daterat 
den 8 september 2015. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godtar Åmåls kommuns åtgärder i enlighet med Skolinspektionens beslut och 
överlämnar skrivelse från tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshid (bilaga 3) som svar till 
Skolinspektionen. 
______________________ 
Beslut ska skickas till: 
Tf förvaltningschef Porya Khorshid 
Skolinspektionen 
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KS § 299 
KSTAU § 99  KS 2015/328   
 
Upprop till kommunerna angående bostäder för nyanlända – skrivelse från landshövdingen i 
Västra Götalands län 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland 16 september 2015 behandlas. 
 
En skrivelse från landshövdingen i Västra Götalands län har kommit till kommunstyrelsen i Åmåls 
kommun där kommunen ombeds ta fram minst fem bostäder under den kommande månaden för att 
möjliggöra att nyanlända med ett beviljat uppehållstillstånd kan flytta ut från Migrationsverkets 
anläggningar. 
 
Det finns i dagsläget inga bostäder. Kön till det kommunala bostadsbolaget ÅKAB är för närvarande 
mycket lång, bland annat beroende på det stora antalet nysvenskar med permanent uppehållstillstånd 
som söker sig till Åmåls kommun. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Åmåls kommun meddelar Länsstyrelsen att det i dagsläget inte finns några tillgängliga bostäder i 
Åmåls kommun. Bostadskön inom det kommunala bostadsbolaget ÅKAB är för närvarande mycket 
lång, bland annat beroende på det stora antalet nysvenskar med permanent uppehållstillstånd som 
söker sig till Åmåls kommun. 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun meddelar Länsstyrelsen att det i dagsläget inte finns några tillgängliga bostäder i 
Åmåls kommun. Bostadskön inom det kommunala bostadsbolaget ÅKAB är för närvarande mycket 
lång, bland annat beroende på det stora antalet nysvenskar med permanent uppehållstillstånd som 
söker sig till Åmåls kommun. 
______________________ 
Beslut ska skickas till: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, dnr 851-31621-15 
Åmåls kommunfastigheter 
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 KS § 300 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas:  

 Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och tillväxtutskotts protokoll från 21 oktober 2015 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 28 oktober 2015 
 Åmåls kommunfastigheter AB:s protokoll från 3 september 2015 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
 
KS § 301 
 
Rapporter 
 
Följande dokument behandlas:  

 Vänerstipendiat 2015: Protokoll från stipendiedelegationen för Vänerfonden (2015/156) 
 Edsleskogs Hembygdsförening: Tackskrivelse 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
__________________ 
 


