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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 08:00-12:05 

Beslutande Michael Karlsson (S), ordförande  
Ewa Arvidsson (S) 
Mikael Norén (S)  
Olof Eriksson (S) 
Wilhelm Bodmark (S) 
Birgit Karlsson (MP) ersätter Lotta Robertsson Harén (MP)  
Anne Sörqvist (C)  
Lars Ottosson (C) 
Christer Törnell (KD) ersätter Johan Paulsson (M) §§ 258-282, till kl 10:40 
Thomas Olson (FP) ersätter Ulla Berne (M)  
Jan-Eric Thorin (FP) §§ 258-261, 263-288 
Cecilia Gustafsson (S) ersätter Jan-Eric Thorin (FP) § 262 samt Johan Paulsson (M) 
§§ 283-288  
 

 Övriga deltagande Cecilia Gustafsson (S) §§ 258-261 
Kommunchef Jeanette Lämmel  
Tillförordnad ekonomichef Eva Larsson  
Kanslichef Ida Rådman 
Vd Magnus Dalsbo § 282 
 
 
 
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 258-288 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Mikael Norén  

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

Kommunstyrelsen 
Organ  

 
  

Sammanträdesdatum 2015-10-14 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 258 
 
Fastställande av föredragningslista  
 
Följande ändringar görs i föredragningslistan som därmed fastställs: 

 Ärendet Taxa för yttre hemtjänst ändras till Avgift för yttre hemtjänst 
 Ärende om överklagan av detaljplan Södergården, Gustavsberg, och Vänsberg ändras från 

kännedomsärende till beslutsärende 
 Ärende om uppföljning av Åmåls ridklubbs ekonomiska situation läggs till efter yrkande från 

Lars Ottosson (C) 
 Utvärdering av Dalslandskommunernas kommunalförbund läggs till 

______________________ 
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KS § 259 
KSAU § 121   dnr KS 2015/294 
 
Ekonomisk uppföljning efter juni/juli 2015 – teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 25 augusti 2015. 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson 

daterad 17 augusti 2015. 
 
De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med plus 1 350 000 kronor 
efter juli månad. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Åmål har redovisat ett överskott föregående år. Förslag till 
taxesänkning av planerad att presenteras under våren, men efter beslut från Åmåls 
kommunfullmäktige 29 april 2015, KF § 80 ska ingen sänkning av VA- taxan ske innan Åmåls 
kommunstyrelse tagit del av kommande VA-plan. Verksamheten förväntas därför redovisa ett 
överskott med minst plus 2 100 000 kronor vid årets slut.  
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Säffle redovisade ett underskott föregående år. Säffle 
kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, KF § 111, att föreslagen taxehöjning på 5 % 
senareläggs till 1 oktober istället för 1 juli. Detta medför lägre intäkter och verksamheten förväntas 
redovisa ett underskott på minus 350 000 kronor vid årets slut. 
 
Renhållningsverksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med plus 300 000 kronor och 
Östby förväntas redovisa ett nollresultat vid årets slut. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten efter juni/juli 2015 och lägger den till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten efter juni/juli 2015 och lägger den till handlingarna. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Teknik och fritid/Helen Halvardsson 
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KS § 260 
KSAU § 122   dnr KS 2015/303 
 
Ansökan om driftsbidrag – Mo Byggnadsförening 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson daterad 11 september 2015. 
2. E-post från ordförande Mo Byggnadsförening Folke Lindell inkommen 27 augusti 2015. 
3. Årsredovisning Mo Byggnadsförening avseende år 2014. 
4. Revisionsberättelse daterad 9 april 2015. 
5. Budget för Mo Byggnadsförening 2013-2016. 

 
Föreningen Mo Byggnadsförening har lämnat in en ansökan om förskott på underskottsbidrag för 
verksamhetsåret 2016. Föreningen ansöker om ett bidrag för ett budgeterat underskott uppgående till 
35 700 kronor.  
 
Enligt kommunens reglemente för bidrag till lokalhållande föreningar kan förskott lämnas med upp 
till 75 % av det av kommunen godkända budgeterade underskottet. Underskottsbidraget begränsas till 
max 50 000 kronor, eller om underskottet överstiger 100 000 kronor till maximalt 50 % av 
verksamhetsårets underskott per förening och verksamhetsår. 
 
Till föreningen utbetalas 25 000 kronor under januari månad 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Föreningen Mo Byggnadsförening beviljas förskott på underskottsbidrag för verksamhetsåret 2016 
med beloppet 25 000 kronor. Utbetalning sker under januari månad 2016. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Föreningen Mo Byggnadsförening beviljas förskott på underskottsbidrag för verksamhetsåret 2016 
med beloppet 25 000 kronor. Utbetalning sker under januari månad 2016. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Mo Byggnadsförening 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 261 
KSAU § 123   dnr KS 2015/308 
 
Avgift för yttre hemtjänst 2016 – förslag från integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
(IAF) 
 
Tjänsteskrivelse från tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshid daterad 4 september 2015 
behandlas. 
 
Yttre hemtjänst syftar till att ta hand om trädgårdsarbete och snöröjning åt pensionärer med egna hus 
och tomter i Åmåls kommun. Majoriteten av de som får hjälp finns i Åmål, Fengersfors, Edsleskog 
och Tösse. 
 
Snöskottning framför entré  100 kronor/tillfälle 
Snöskottning utanför garage   100 kronor/tillfälle 
Transport av trädgårdsavfall  200 kronor/tillfälle 

- Tillkommer personaltid  95 kronor/timme och person 
 
Övriga insatser: 
Gräsklippning med mera  95 kronor/timme och person 
 
Avgifterna ovan följer prisbasbeloppet. År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor och år 2016 är 
prisbasbeloppet beräknat till 44 300 kronor. Taxorna föreslår förvaltningen lämnas oförändrade under 
2016.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar förslag på avgifter för Yttre hemtjänst enligt följande: 
 
Snöskottning framför entré  100 kronor/tillfälle 
Snöskottning utanför garage   100 kronor/tillfälle 
Transport av trädgårdsavfall  200 kronor/tillfälle 

- Tillkommer personaltid  95 kronor/timme och person 
 
Övriga insatser: 
Gräsklippning med mera  95 kronor/timme och person 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte konstateras att rubriken felaktigt anger att ärendet avser taxa. Det är en 
kommunal avgift. Rubriken ändras. 
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Forts KS § 261 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslag på avgifter för Yttre hemtjänst enligt följande: 
 
Snöskottning framför entré  100 kronor/tillfälle 
Snöskottning utanför garage   100 kronor/tillfälle 
Transport av trädgårdsavfall  200 kronor/tillfälle 

- Tillkommer personaltid  95 kronor/timme och person 
 
Övriga insatser: 
Gräsklippning med mera  95 kronor/timme och person 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Controller Helene Andersson 
Ekonomienheten 
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KS § 262 
KSAU § 129   dnr KS 2015/140 
 
Brottsofferjouren i Vänersborg-Dalsland 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Ansökan om bidrag till Brottsofferjourens verksamhet daterad 9 april 2015. 
2. Beskrivning av Brottsofferjouren i Vänersborg-Dalsland. 
3. E-post från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist daterad 24 augusti 2015. 

 
Rune Andreasson från Brottsofferjouren i Vänersborg-Dalsland berättar för arbetsutskottet vad 
brottsofferjouren gör och hur de arbetar. 
 
Brottsofferjouren hjälper de som har drabbats av brott genom att tillhandahålla stödpersoner. En 
stödperson är en medmänniska som man kan prata med om det som man varit med om. Stödpersonen 
hjälper även till med praktiska frågor som till exempel att förklara hur rättsväsendet och hur en 
rättegång kan gå till. Brottsofferjouren erbjuder även vittnesstöd vid Vänersborgs tingsrätt samt 
spridning av information och vidareutbildning av de som är aktiva i föreningen. 
 
Verksamheten är ideell och ekonomiskt stöd kommer från medlemsavgifter samt bidrag från 
Brottsoffermyndigheten och kommunbidrag. 
 
Brottsofferjouren ansöker om kommunbidrag från Åmåls kommun om 20 000 kronor.  
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bidra med 15 000 kronor till 
Brottsofferjouren. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra med 15 000 kronor till Brottsofferjouren som kommer att belasta 
konto 2100. 
 
Jäv 
 
Jan-Eric Thorin (FP) deltar inte i behandlingen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
__________________ 
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Forts KS § 262 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra med 15 000 kronor till Brottsofferjouren som kommer att belasta 
konto 2100. 
 
Jäv 
 
Jan-Eric Thorin (FP) deltar inte i behandlingen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Brottsofferjouren Vänersborg-Dalsland 
Ekonomienheten 
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KS § 263   KS 2015/345 
 
Bidrag till Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed Säffle, Årjäng (BÅDESÅ) för 
2016 
 
Skrivelse från Samordningsförbundet BÅDESÅ från 5 oktober 2015 behandlas. 
 
Samordningsförbundets budget finansieras till 50 % av staten, 25 % av landsting/region och 25 % av 
deltagande kommuner gemensamt. Försäkringskassan har meddelat att den statliga tilldelningen 
kommer att kunna ökas med 632 000 kronor under 2016. Detta innebär att kommunerna måste öka sitt 
anslag för att samordningsförbundet ska kunna tillgodogöra sig statens ökade anslag. För Åmåls del 
innebär detta ett extra anslag på 76 000 kronor under 2016. 
 
Ewa Arvidsson (S) yrkar: 

1. Åmåls kommun avsätter ytterligare 76 000 kronor under 2016 till Samordningsförbundet, 
under förutsättning att även övriga parter i Samordningsförbundet också avsätter extra medel. 

 
2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

 
3. Åmåls kommun vill ha en redovisning av reviderad verksamhetsplan för 

Samordningsförbundet med anledning av de ökade anslagen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun avsätter ytterligare 76 000 kronor under 2016 till Samordningsförbundet, 
under förutsättning att även övriga parter i Samordningsförbundet också avsätter extra medel. 

 
2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

 
3. Åmåls kommun vill ha en redovisning av reviderad verksamhetsplan för 

Samordningsförbundet 2016 med anledning av de ökade anslagen.  
__________________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Samordningsförbundet  
Ekonomienheten



 Sammanträdesprotokoll  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-10-14 10(39)

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 264 
KSTAU § 79  KS 2015/319 
 
Deltagande i Interreg-projektet FRAMFOR –framgångsrika företag i gränsregionen 2016-2018 
 
Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson från 15 september 2015 behandlas. 
 
Åmåls kommun har möjlighet att delta i ett treårigt Interreg-projekt. Högskolan Väst och högskolan i 
Östfold är projektägare. Övriga deltagande kommuner är Bengtsfors, Dals-Ed och Halden och 
Fredrikstad i Norge. Syftet är att främja konkurrenskraften för små och medelstora företag.  
 
Inga kontantinsatser krävs. Åmåls medfinansiering sker genom egen arbetsinsats till ett värde av 
211 000 kronor på tre år. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Åmåls kommun deltar i Interreg-projektet FRAMFOR – framgångsrika företag i gränsregionen 2016-
2018. 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun deltar i Interreg-projektet FRAMFOR – framgångsrika företag i gränsregionen 2016-
2018. 
______________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Näringslivsutvecklaren 
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KS § 265 
KSTAU § 80  KS 2015/307 
 
Ansökan om pengar ur integrationsfonden för uppstart av fritidsbank 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltingschef Catrin Eriksson från 2 september 2015 behandlas. 
 
Barn- och utbildnings-, integrations- och arbetsmarknads- och teknik- och fritidsförvaltningarna 
föreslår att kommunen startar upp en fritidsbank. Fritidsbanken ger möjlighet för medborgare att utan 
kostnad låna fritidsprylar såsom till exempel skidutrustning, och inlines. Syftet är ökat idrottande, att 
de svagare socioekonomiska grupperna får tillgång till utrustning samt en möjlighet att skapa nya 
sysselsättningsplatser. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden medel för uppstart av Fritidsbank enligt 
följande fördelning: 
2015 271 000 kronor 
2016 471 000 kronor 
2017 484 000 kronor 
2018 497 000 kronor 
 
Finansiering sker ur Åmåls kommuns integrationsfond. 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Olof Eriksson (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden medel för uppstart av Fritidsbank enligt 
följande fördelning: 
2015 271 000 kronor 
2016 471 000 kronor 
2017 484 000 kronor 
2018 497 000 kronor 
 
Finansiering sker ur Åmåls kommuns integrationsfond. 
______________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Teknik- och fritidsnämnden 
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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KS § 266 
KSTAU § 81  KS 2015/296 
 
Driftsform Örnäs camping, gästhamn och ställplats Måkeberg 
 
Tjänsteskrivelse från turistchef Stefan Jacobson från 25 augusti 2015 behandlas. 
 
Under 2015 drivs Örnäs camping av extern aktör genom ett ettårigt arrendeavtal. Genom att samla 
verksamheterna hos en aktör skapas en tydlighet och struktur för fortsatta satsningar inom området. 
Avtalet ska reglera kommunens respektive arrendatorns ansvar för driftsfrågor, investeringar, 
planering med mera.  
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

1. Kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om att Örnäs camping, Åmåls gästhamn och 
ställplats Måkeberg läggs ut på entreprenad. Avtalet/avtalen ska omfatta minst fem år. 

 
2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram avtalsförslag.  

__________________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Lars Ottosson (C) yrkar i tillägg att avtalen ska spegla Åmåls kommuns vision. 
 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och konstaterar att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om att Örnäs camping, Åmåls gästhamn och 
ställplats Måkeberg läggs ut på entreprenad. Avtalet/avtalen ska omfatta minst fem år. 

 
2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram avtalsförslag.  

 
3. Avtalen ska spegla Åmåls kommuns vision. 

______________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Turistchef Stefan Jacobsson 
Teknik-och fritidsnämnden 
Tillväxtenheten
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KS § 267 
KSTAU § 82  KS 2015/193 
 
Direktiv om användande av fastigheten Vågen 1 (Seaside) vid södra hamnplan 
 
Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg från 9 september 2015 behandlas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 att köpa fastigheten Vågen 1. Kommunstyrelse-
förvaltningen hade tagit fram ett beslut på tänkbar användning av fastigheten med inriktning på 
besöksnäringsverksamhet. Vid denna tidpunkt kände sig inte fullmäktige redo att fatta beslut om 
vilken typ av verksamhet som skulle bedrivas i fastigheten. 
 
Nu efterlyser förvaltningen politiska direktiv om vilken inriktning på verksamheten som är aktuell 
och som förvaltningen ska utreda närmare. Hänsyn behöver tas till planbestämmelser i området, 
fastighetens förutsättningar och ekonomi. Exempel på tänkbara användningsområden är bostäder, 
verksamhet inom besöksnäringen, äldreomsorg eller skolverksamhet. Om kommunstyrelsen vill att 
inriktningen blir besöksnäring, behövs vidare direktiv på om verksamheten till merparten ska utgöras 
av utomstående entreprenörer eller kommunal verksamhet som exempelvis turistbyrån. 
 
Yrkanden 
Michael Karlsson (S) yrkar: 
Kommunstyrelsen vill i första hand inrikta användningen på följande områden och enligt 
nedanstående prioritering: 

- Restaurangverksamhet 
- Turistinformation 
- Konferensverksamhet 
- Övernattningsverksamhet 

Verksamhetsutövarna ska i första hand inte vara kommunala, utan privata näringsidkare eller 
helägda kommunala bolag. 
 
Förvaltningen ges vidare i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla närområdet kring fastigheten i 
syfte att skapa en naturlig mötesplats, där verksamheterna i fastigheten Vågen 1 och ”gamla kyrkan” 
sammankopplas. Exempelvis kan ett Drottning Kristinas torg skapas väster om gamla Seaside-
byggnaden och biltrafiken begränsas längs Hamngatan.  
 
Förtydligande bild visas på nästa sida i protokollet. 
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Forts KSTAU § 82, KS 267 
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Forts KSTAU § 82, KS § 267 
 
Thomas Olson (FP) yrkar i tillägg att förvaltningen utreder möjligheten och behovet av under en kort 
övergångsperiod bedriva förskoleverksamhet i lokalen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Michael Karlsson (S) och ett tilläggsyrkande 
från Thomas Olson (FP).  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Michael Karlsson (S) och konstaterar att utskottet 
beslutat i enlighet med yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från 
Thomas Olson (FP) och konstaterar att utskottet har avslagit tilläggsyrkandet. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen vill i första hand inrikta användningen på följande områden och enligt 
nedanstående prioritering: 

- Restaurangverksamhet 
- Turistinformation 
- Konferensverksamhet 
- Övernattningsverksamhet 

Verksamhetsutövarna ska i första hand inte vara kommunala, utan privata näringsidkare eller helägda 
kommunala bolag. 
 
Förvaltningen ges vidare i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla närområdet kring fastigheten i 
syfte att skapa en naturlig mötesplats, där verksamheterna i fastigheten Vågen 1 och ”gamla kyrkan” 
sammankopplas. Exempelvis kan ett Drottning Kristinas torg skapas väster om gamla Seaside-
byggnaden och biltrafiken begränsas längs Hamngatan.  
__________________________ 
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Forts KS § 267 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen vill i första hand inrikta användningen på följande områden och enligt 
nedanstående prioritering: 

- Restaurangverksamhet 
- Turistinformation 
- Konferensverksamhet 
- Övernattningsverksamhet 

Verksamhetsutövarna ska i första hand inte vara kommunala, utan privata näringsidkare eller helägda 
kommunala bolag. 
 
Förvaltningen ges vidare i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla närområdet kring fastigheten i 
syfte att skapa en naturlig mötesplats, där verksamheterna i fastigheten Vågen 1 och ”gamla kyrkan” 
sammankopplas. Exempelvis kan ett Drottning Kristinas torg skapas väster om gamla Seaside-
byggnaden och biltrafiken begränsas längs Hamngatan.  
______________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Kommunchefen 
Enhetschef tillväxtenheten 
Turismutvecklaren 
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KS § 268 
KSTAU § 83  KS 2015/335 
 
Möjlighet till utveckling av Sportcenter på fastigheten Åmåls-Nygård 1:75 
 
Innan sommaren blev kommunen kontaktad av ägarna till fastigheten Åmåls-Nygård 1:75, den så 
kallade Profab-fastigheten. Två förslag om att utveckla fastigheten till ett sportcenter har presenterats. 
Kommunen skulle då hyra hela fastigheten och i sin tur hyra ut till berörda idrottsutövare och 
föreningar.  
 
Entreprenörerna har framfört att de behöver ett besked från kommunen senast under september månad 
om kommunen vill hyra fastigheten. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att sammanfatta ett svar till fastighetsägarna som framför att kommunen 
ser positivt på initiativ som stärker idrotts- och föreningslivet. Med hänvisning till att kommunen inte 
har finansiellt utrymme eller har möjlighet att avsätta personella resurser i den mån som skulle 
behövas beslutar dock kommunen att avstå. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
På grund av tidsbrist godkänner kommunstyrelsen yttrandet i efterhand. 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
På grund av tidsbrist godkänner kommunstyrelsen yttrandet i efterhand. 
______________________ 
Beslutet skickas till: 
Teknik- och fritidsnämnden 
Tillväxtenheten 
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KS § 269 
KSTAU § 85  KS 2015/254 
 
Ytterande gällande överklagan av detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från vikarierande planingenjör Sofia Buhrgard som inkom till kanslienheten 
13 oktober 2015. 

2. Förslag till yttrande som inkom till kanslienheten 13 oktober 2015. 
 
Åmåls kommun har antagit en detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg. Ärendet har 
blivit överklagat till Länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. 
 
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelar nu att domen från 27 augusti 2015 i sin tur har 
blivit överklagad till mark-och miljööverdomstolen och begär yttrande från kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun yttrar sig till mark- och miljööverdomstolen i enlighet med föreslaget yttrande. 
______________________ 
Beslutet skickas till  
Mark- och miljööverdomstolen senast 22 oktober 2015
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KS § 270 
KSAU § 135 Dnr 2015/298 
 
Övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn från 3 september 2015. 
2. Förslag till övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Åmåls kommun. 
3. Bilaga 1-3, varav bilaga 1-2 är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen 18 

kap 13 §. 
 
En ny övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är framtagen för innevarande mandatperiod. 
Risk- och sårbarhetsanalyserna används bland annat som underlag för att bedöma samhällets förmåga 
att hantera extraordinära händelser, för att sammanställa hot och risker i samhället och för att rikta in 
samhällets krisberedskap. Övergripande risk- och sårbarhetsanalys ska antas i början av varje 
mandatperiod och skickas in till Länsstyrelsen.  
 
De bilagor som finns till planen är kännedomsbilagor. Kommunens förvaltningar kommer löpande att 
uppdatera dessa bilagor under mandatperioden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny risk- och sårbarhetsanalys att gälla 
till och med 2018.  
 

2. Kommunstyrelsen lägger informationen om bilagorna till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Kommunstyrelsen lägger informationen om bilagorna till handlingarna. 
 

2. Dokumenten ska revideras så att formuleringen gamla stan byts ut mot gamla staden. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny risk- och sårbarhetsanalys att gälla till och 
med 2018.  
______________________ 
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KS § 271 
KSAU § 136 Dnr 2015/298 
 
Övergripande ledningsplan för Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn från 3 september 2015 
2. Förslag till övergripande ledningsplan för Åmåls kommun 

 
En övergripande kommunal ledningsplan ska finnas för att reglera hur kommunen ska organisera sig 
vid en extraordinär händelse. En extraordinär händelse avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver 
skyndsamma insatser av kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en ny övergripande kommunal ledningsplan. 
Därmed upphör den tidigare ledningsplanen att gälla. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en ny övergripande kommunal ledningsplan. 
Därmed upphör den tidigare ledningsplanen att gälla. 
______________________ 
  



 Sammanträdesprotokoll  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-10-14 21(39)

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 272 
KSAU § 120   dnr KS 2015/159 
 
En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) – Remiss från Finansdepartementet om ny 
kommunallag 
 
Följande dokument behandlas: 
 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 1 september 2015.  
Förvaltningens sammanfattning av förslaget samt kommentarer daterad 1 september 2015. 
SKL:s sammanfattning av utredningen daterad 24 februari 2015. 
 
Statens offentliga utredningar har gjort ett förslag till ny kommunallag. Samtliga kommuner och 
landsting i Sverige har nu möjlighet att yttra sig över förslaget.  
 
Materialet i detta ärende består av följande dokument (utöver denna tjänsteskrivelse) 

1. SKL:s sammanfattning av utredningen 
2. förvaltningens sammanfattning av förslaget samt kommentarer 

 
Förslag till yttrande innehåller samtliga kommentarer/förslag till yttranden som inkommit under 
remissrundan. I vissa fall är kommentarerna motstridiga.  
 
Den föreslagna arbetsgången är att arbetsutskottet vid mötet diskuterar hur man vill yttra sig på 
respektive punkt och lämnar direktiv till förvaltningen att sammanställa dessa i ett yttrande tills 
kommunstyrelsens möte.  
 
Yrkande 
Michael Karlsson (S) yrkar enligt förvaltningens förslag med följande undantag: 

 Majoritetsstyre – enligt Folkpartiets förslag. 
 Uppföljning och kontroll av privata utförare – avslag enligt förvaltningens motivering. 
 Utökat medlemskap – enligt Folkpartiets förslag kompletterat med förvaltningens motivering. 
 Unionsmedborgares rätt att delta i kommunala folkomröstningar och att lämna 

medborgarförslag - enligt Folkpartiets förslag. 
 Kommunalråds närvarorätt – inget att erinra. 

 
Jan-Eric Thorin (FP) yrkar enligt Folkpartiets yttrande med följande undantag: 

 Uppföljning och kontroll av privata utförare – avslag enligt förvaltningens motivering. 
 Utökat medlemskap – enligt Folkpartiets förslag kompletterat med förvaltningens motivering. 
 Stärkt roll för revisionens sakkunniga – enligt förvaltningens förslag. 
 Fyllnadsval av revisorer - enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen yrkande från Michael Karlsson (S) och 
från Jan-Eric Thorin (FP). Ordföranden ställer proposition på dessa och finner att arbetsutskottet har 
beslutat enligt Michael Karlssons (S) yrkande. 
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Forts. KSAU § 120, KS 272 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att till kommunstyrelsens möte i oktober författa förslag till 
yttrande enligt givna direktiv från Michael Karlssons (S) yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun lämnar yttrande gällande remiss om ny kommunallag (SOU 2015:24). 
 
Reservation 
 
Lotta Robertsson-Harén (MP) reserverar sig mot yttrandet gällande unionsmedborgares rätt att delta i 
kommunala folkomröstningar och att lämna medborgarförslag då hon anser att dessa rättigheter ska 
införas i kommunallagen. 
 
Jan-Eric Thorin (FP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun lämnar yttrande gällande remiss om ny kommunallag (SOU 2015:24). 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Finansdepartementet  
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KS § 273 
KSAU § 124   dnr KS 2013/305 
 
Återrapport om motion – schemalagda skolmåltider, Inger Herfindal (KD) och Harald 
Hårdstedt (KD) 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 25 augusti 2015. 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 29 juli 2015. 
3. Protokoll från kommunfullmäktige daterad 27 maj 2014. 

 
En motion om schemalagda skolmåltider daterad 20 oktober 2013 från Inger Herfindal (KD) och 
Harald Hårdstedt (KD) remitterades till kommunstyrelsen den 30 oktober 2013 (KF § 200) och sedan 
vidare till barn- och utbildningsnämnden för behandling den 26 mars 2014 (BUN § 38).   
 
Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott 
om utfallet att på prov införa schemalagd skolmåltid i de lägre åldrarna (KSAU § 59, 23 april 2014).  
 
Schemalagda skolmåltider där eleverna äter tillsammans med ansvarig personal och sedan går tillbaka 
till klassrummet för fortsatt undervisning och därefter rast, med syfte att eleverna ska få lugn och ro 
vid matsituationen har genomförts på prov under läsåret 2014/2015 i de lägre årskurserna, där det har 
varit möjligt att genomföra.  
 
Åmåls kommuns skollokaler (matsalar och klassrum) är inte anpassade/dimensionerade för 
schemalagda skolmåltider enligt motionens förslag. Det är inte möjligt att genomföra schemalagda 
skolmåltider annat än för klasser/grupper där ansvarig rektor i samverkan med berörda lärare/övrig 
personal, elevhälsa och skolmåltidspersonal, bedömer att det är en åtgärd som har positiv effekt för 
enskild elev eller en specifik grupp av elever. 
 
Frågan ses dock över för de lägre årskurserna i centralorten i samband med den skolutredning som för 
närvarande pågår.  
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Inger Herfindal 
Harald Hårdstedt 
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KS § 274 
KSAU § 125   dnr KS 2014/87 
 
Motion – läxhjälp, Ulf Hanstål (M) 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 25 augusti 2015. 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 3 augusti 2015. 
3. Motion angående läxhjälp från Ulf Hanstål (M) daterad 25 mars 2014. 

 
Barn- och utbildningsnämnden gav Kent Jönsson i uppdrag att utreda läxornas betydelse i 
grundskolan (15 december 2014, BUN § 199) vilken redovisades för barn- och utbildningsnämnden i 
juni 2015 (BUN § 126).  
 
Utredningen visade att: 

- Forskning på läxor i yngre åldrar ger inte förväntad inlärningseffekt. 
- Forskning på läxor i äldre årskurser visar effekt, framförallt inom matematik och 

naturvetenskap. 
- En läxa ska dock vara av repetetiv art och ska följas upp av pedagog, då har läxa effekt. 
- Läxor ska vara tydligt strukturerade. 

 
I Sverige arbetar man av tradition inte på detta sätt. Läxor nämns inte heller i några styrdokument, det 
vill säga Skollag 2010:800, Skolförordning, Läroplan eller Skolverkets Allmänna råd. 
 
I dag erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen stöd till elever inom ordinarie 
verksamhet/undervisning (årskurs 1 – 9) samt inom fritidshemsverksamhet för årskurs 1 – 6. 
 
Enheten Gymnasium erbjuder alla elever och vårdnadshavare från och med årskurs 7 och uppåt extra 
stöd i matematik, kemi, biologi och fysik på kvällstid en gång per vecka. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till Michael Karlssons (S) yrkande. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: Förvaltningens förslag och Michael Karlssons (S) 
yrkande. Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att arbetsutskottet har beslutat 
enligt Michael Karlssons (S) yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ser motionen som besvarad då kommunen redan erbjuder stöd i form av läxhjälp 
till elever inom ordinarie verksamhet/undervisning (årskurs 1 – 9) samt inom fritidshemsverksamhet 
för årskurs 1 – 6. 
__________________ 
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Forts KS § 274 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se motionen som besvarad då kommunen redan 
erbjuder stöd i form av läxhjälp till elever inom ordinarie verksamhet/undervisning (årskurs 1 – 9) 
samt inom fritidshemsverksamhet för årskurs 1 – 6. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ulf Hanstål 
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KS § 275 
KSAU § 126   dnr KS 2015/69 
 
Motion – annonsering av dagordning för kommunfullmäktige, Tomas Lindström (-) 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson daterad 15 september 2015. 
2. Motion om annonsering av dagordning från Tomas Lindström (-) daterad 20 februari 2015. 

 
Tomas Lindström (-) lämnade vid kommunfullmäktige den 25 februari 2015 in en motion om att 
Åmåls kommun ska återgå till att annonsera dagordningen vid framtida kallelser i lokaltidning för att 
invånarna i Åmål ska få information om vilka ärenden som ska behandlas vid fullmäktiges möten. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då dagordningen till 
kommunfullmäktiges möten redan publiceras på kommunens webbplats, vilket anses tillräckligt. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då dagordningen till 
kommunfullmäktiges möten redan publiceras på kommunens webbplats, vilket anses tillräckligt. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Tomas Lindström 
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KS § 276 
KSAU § 127   dnr KS 2015/70 
 
Motion – delade turer i hemtjänsten, Tomas Lindström (-) 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 27 augusti 2015.  
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 10 augusti 2015. 
3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 27 april 2015. 
4. Yttrande från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 24 april 2015. 
5. Motion om delade turer i hemtjänsten från Tomas Lindström (-) daterad 25 februari 2015. 

 
Vård- och omsorgsnämnden fick en återremiss från kommunstyrelsen gällande motion från Tomas 
Lindström (-) om att delade turer inom hemtjänsten skulle tas bort. Återremissen gäller ett mer 
utvecklat remissvar från vård- och omsorgsnämnden.  
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås.  Motiveringen är att så länge projektet med 
hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att genomföra motionen. 
Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 
Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på lokal nivå. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att så länge 
projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att 
genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på 
lokal nivå. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att så länge 
projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att 
genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på 
lokal nivå. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Tomas Lindström 
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KS § 277 
KSAU § 128   dnr KS 2015/71 
 
Motion – prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten, Tomas Lindström (-) 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 27 augusti 2015.  
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 10 augusti 2015. 
3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 21 april 2015. 
4. Yttrande från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 24 april 2015. 
5. Motion om att prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten från Tomas Lindström (-) daterad 

24 februari 2015. 
6. Artikel från Dagens samhälle. 

 
Vård- och omsorgsnämnden fick en återremiss från kommunstyrelsen gällande motion från Tomas 
Lindström (-) om att prova sex timmars arbetsdag inom hemtjänsten. Återremissen gäller ett mer 
utvecklat remissvar från vård- och omsorgsnämnden.  
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. Motiveringen är att så länge projektet med 
hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att genomföra motionen. 
Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 
Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på lokal nivå. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att så länge 
projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att 
genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på 
lokal nivå. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att så länge 
projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att 
genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på 
lokal nivå. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Tomas Lindström 
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KS § 278 
KSAU § 131   dnr KS 2015/36 
 
Medborgarförslag – upprustning av badplatsen vid Knarrbysjön 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 25 augusti 2015. 
2. Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Helen Halvardsson och fritidschef Inge Larsson 

daterad 31 juli 2015. 
3. Medborgarförslag – badplatsen vid Knarrbysjön, Fengersfors från Monica Lindstrand 

 
Teknik- och fritidsnämnden fick den 12 mars 2015 en remiss från Åmåls kommun gällande 
medborgarförslaget om att göra badplatsen vid Knarrbysjön i Fengersfors mer handikappvänlig och 
förse badplatsen med en brygga i den lugnare delen av badplatsen.  
 
Badplatserna är viktiga i Åmåls kommun ur rekreationssynpunkt och visteleplats för alla, både 
invånare och besökare. Standarden bedöms som god med viss förbättringspotential rörande 
framförallt tillgänglighetsanpassning.  
 
Förvaltningen har fått medel i årets budget för bryggor till badplatserna. 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att bifalla medborgarförslaget om att 
förse badplatsen vid Knarrbysjön i Fengersfors med en brygga i den lugnare delen av badplatsen. 
Beträffande möjligheten att göra badplatsen handikappvänlig kommer en översyn att göras vart det är 
lämpligast att förlägga.  
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då förvaltningen redan fått medel i årets budget till 
att förbättra kommunens badplatser. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget då förvaltningen redan 
fått medel i årets budget till att förbättra kommunens badplatser. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Monica Lindstrand 
Teknik- och fritidsnämnden 
Förvaltningschef, Helen Halvardsson  
Fritidschef, Inge Larsson 
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KS § 279 
KSAU § 132   dnr KS 2015/37 
 
Medborgarförslag – påbyggnad av tak över dansbanan, Knarrbysjön 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 25 augusti 2015. 
2. Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Helen Halvardsson och fritidschef Inge Larsson 

daterad 31 juli 2015. 
3. Medborgarförslag – badplatsen vid Knarrbysjön, Fengersfors från Monica Lindstrand 

 
Teknik- och fritidsnämnden fick den 16 mars 2015 en remiss från Åmåls kommun gällande 
medborgarförslaget om att reparera och bygga tak dansbanan i Fengersfors då den är i dåligt skick. Ett 
tak skulle möjliggöra fler användningsområden.  
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att avslå medborgarförslaget. Det 
har framkommit oklarheter i vem som äger dansbanan, Åmåls kommun eller Fengersfors IF. Då 
Fengersfors IF ska ha fått projektmedel för att uppföra dansbanan ska initiativet till både förbättringar 
och utveckling av dansbanan hänskjutas till Fengersfors IF. Skulle det vara så att dansbanan i stället 
tillhör Åmåls kommun finns inga hinder att byalaget, idrottsföreningen eller annan ideell förening 
arrenderar dansbanan och söker externa medel för att bygga tak över dansbanan.  
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att avslå medborgarförslaget. Det 
har framkommit oklarheter i vem som äger dansbanan, Åmåls kommun eller Fengersfors IF. Då 
Fengersfors IF ska ha fått projektmedel för att uppföra dansbanan ska initiativet till både förbättringar 
och utveckling av dansbanan hänskjutas till Fengersfors IF. Skulle det vara så att dansbanan i stället 
tillhör Åmåls kommun finns inga hinder att byalaget, idrottsföreningen eller annan ideell förening 
arrenderar dansbanan och söker externa medel för att bygga tak över dansbanan.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte konstateras att föreningen felaktigt kallas för Fengersfors IF istället för 
Fengersfors IK.  
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Forts KS § 279 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att avslå medborgarförslaget. Det 
har framkommit oklarheter i vem som äger dansbanan, Åmåls kommun eller Fengersfors IK. Då 
Fengersfors IK ska ha fått projektmedel för att uppföra dansbanan ska initiativet till både förbättringar 
och utveckling av dansbanan hänskjutas till Fengersfors IK. Skulle det vara så att dansbanan i stället 
tillhör Åmåls kommun finns inga hinder att byalaget, idrottsföreningen eller annan ideell förening 
arrenderar dansbanan och söker externa medel för att bygga tak över dansbanan.  
______________________ 
Beslut skickas till: 
Monica Lindstrand 
Teknik- och fritidsnämnden 
Förvaltningschef, Helen Halvardsson  
Fritidschef, Inge Larsson 
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KS § 280 
KSAU § 133   dnr KS 2015/73 
 
Medborgarförslag – cykelstråk Åmål-Mo 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelsen från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 2 juni 2015. 
2. Medborgarförslag – cykelstråk från Åmål till Mo, från Angelika Lunnari. 

 
Ett medborgarförslag har inkommit från Angelika Lunnari som innebär att anlägga en gång- och 
cykelväg (GC- väg) från Åmål via Kasenberg till Mo, med en framtida förhoppning att knyta ihop 
Åmål – Svaneholm. 
 
Tillväxtenheten är positiv till att utveckla GC- vägar i kommunen. En ökning av cykelanvändandet 
leder till mindre underhållskostnader på vägnätet samt en renare miljö och bra hälsoeffekter på 
befolkningen. Dock innebär detta medborgarförslaget höga kostnader för relativt få medborgare.  
 
Dialog har förts med gatuchef Niklas Ekberg och trafikplanerare Philip Hagström på teknik- och 
fritidsförvaltningen och båda ställer sig bakom tillväxtenhetens förslag att avslå medborgarförslaget. 
 
Jan-Eric Thorin (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget att anlägga en gång- och cykelväg mellan Åmål – Mo 
då det innebär höga kostnader för relativt få medborgare. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att anlägga en gång- och 
cykelväg mellan Åmål – Mo då det innebär höga kostnader för relativt få medborgare. 
______________________ 
Beslut skickas till: 
Angelika Lunnari 
Tillväxtenheten, Carl-Gustav Bergenholtz 
Gatuchef Niklas Ekberg 
Trafikplanerare Philip Hagström 
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KS § 281 KS 2015/170 
 
Anställning av förvaltningschef för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har annonserat om en tillsvidareanställning till tjänsten som 
förvaltningschef för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetsgivaren bedömer i samråd 
med arbetstagarorganisationer att Ivan Stipic är den lämpligaste kandidaten att erbjuda den utlysta 
tjänsten. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att den föreslagna kandidaten anställs. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ivan Stipic som förvaltningschef för integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

__________________________ 

Beslutet ska skickas till: 
Personalchefen 



 Sammanträdesprotokoll  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-10-14 34(39)

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 282  KS 2014/153 
 
Uppdrag till Åmåls kommunfastigheter AB om upphandling av parteneringentreprenör 
gällande Södra skolan, Rösparksskolan och Kristinebergskolan  
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel från 7 oktober 2015 behandlas. 
 
Grundskolan i Åmål står inför stora lokalförändringar bland annat på grund av ökat antal elever, 
lokaler som inte är ändamålsenliga enligt arbetsmiljöverkets direktiv. 
 
Förvaltingen föreslår i sin skrivelse att Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) ges i uppdrag att 
genomföra en parteneringupphandling för att i ett tidigt skede kunna ta fram en kostnadskalkyl för 
respektive objekt och olika alternativ. 
 
Lars Ottosson (C) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag vilket bifalls av Ewa Arvidsson (S), 
Christer Törnell (KD), Olof Eriksson (S) och Michael Karlsson (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att påbörja en upphandling av partneringentreprenör 
avseende enheten grundskola: 

 område A, Södra skolan 
 område B, Rösparkskolan 
 område C Kristinebergskolan 

 
Syftet är att i ett tidigt skede kunna ta fram en kostnadskalkyl för respektive objekt och olika 
alternativ. 
______________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Åmåls kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 283   dnr KS 2014/187 
 
Revisorernas övergripande granskning 2014 av nämnder och styrelse - revisionsrapport 
 
Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning med samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen med stöd av KPMG.  
 
Vid kommunstyrelsens möte 19 augusti 2015 gavs kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på 
åtgärder utifrån de synpunkter som framförts i revisionsrapporten (KS § 219). Kommunchefen skulle 
återkomma med förslag på datum då uppdraget ska återrapporteras. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Återrapport i ärendet sker 2 december 2015. 
_______________________ 
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KS § 284   dnr KS 2014/200 
 
Angående bidrag till Åmåls ridklubb på grund av föreningens ekonomiska situation 
 
Styrelsen för Åmåls ridklubb har kontaktat Åmåls kommun på grund av föreningen befinner sig i en 
svår ekonomisk situation. Föreningen vill ha ekonomiskt stöd från kommunen för att hantera 
kostnader under året. 
 
Kommunstyrelsen har beviljat föreningen bidrag, men del av bidraget utbetalas endast efter att 
föreningen inkommit med kompletterande information och om kommunstyrelsen bedömer 
rapporteringen tillfyllest. Rapporten gäller beräknade besparingseffekter av de åtgärder som 
genomförts och planeras genomföras samt reviderad halvårsrapport för 2015 och skulle ha 
återrapporterats i augusti 2015. (15 juni 2015 KS § 205) 
 
Ordföranden meddelar att ingen återrapport från föreningen har inkommit till kommunen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
__________________ 
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KS § 285   dnr KS 2013/244 
 
Angående samverkan inom Dalsland – Dalslandskommunernas kommunalförbund 
 
En utvärdering sker av Dalslandskommunernas kommunalförbund. Utvärderingen sköts av 
revisionsfirman PWC, som vann upphandlingen av tjänsten.  
 
PWC kommer, som en del av utvärderingen, inom kort att genomföra intervjuer med diverse 
förtroendevalda och tjänstemän från Åmål. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
__________________ 
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KS § 286 
 
Delgivning av delegeringsbeslut 
 
Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Personalchefens delegeringsbeslut: 
Sammanställning från 1 oktober 2015 avseende: 

 Lön 
 Protokoll 

 
Delegeringsbeslut från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

 Försörjningsstöd 1-31 augusti 2015. 
 Flykting försörjningsstöd 1-30 september 2015. 

 
Delegeringsbeslut från färdtjänsthandläggaren: 

 Färdtjänst 1-30 september 2015 
 Riksfärdtjänst 1-30 september 2015 

 
Delegeringsbeslut gällande anställning: 

 Kostchef Elisabeth Eskfeldts beslut om anställning av ekonomibiträde från 23 september 
2015 

 Kostchef Elisabeth Eskfeldts beslut om anställning av ekonomibiträde/chaufför från 21 
september 2015 

 Tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshids beslut om anställning av 
rehabiliteringssamordnare från 5 oktober 2015 

 Tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshids beslut om anställning av 
rehabiliteringssamordnare från 5 oktober 2015 

 Tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshids beslut om anställning av konsument- och 
skuldrådgivare från 5 oktober 2015 

 Tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshids beslut om anställning av projektledare från 5 
oktober 2015 
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KS § 287 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas:  

 Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och tillväxtutskotts protokoll från 23 september 2015 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 23 och 29 september 2015 
 Kommunstyrelsens kultututskotts protokoll från 16 september 2015 
 Stadsnät i Åmål AB:s protokoll från 3 september 2015 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
 
KS § 288 
 
Rapporter 
 
Följande dokument behandlas:  

 Länsstyrelsen: Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Knarrbyn 1:133, 
Fengersfors 

 Kommunforskning i Västsverige ideell förening (KFI): Protokoll från årsmöte 26 maj 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
__________________ 
 


