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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 323 - 357 

 Ida Rådman 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Jan-Eric Thorin 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2015-12-02 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Rådman 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:00–16:15 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), Ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Mikael Norén (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordförande 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Johan Paulsson (M), §§ 323-337, 339-348, 355-356. Närvarande till kl 

11:30. 

Ulla Berne (M), §§ 323-348, 355-356. Närvarande till kl 11:30. 

Jan-Eric Thorin (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S), ersätter Ewa Arvidsson (S) §§ 323-337, 339-348 

Rolf Lindström (S), ersätter Willhelm Bodmark (S) 

Cecilia Gustafsson (S), ersätter Ewa Arvidsson (S) § 338, 349-354, 357. 

Närvarande samtliga §§. 

Christer Thörnell (KD), ersätter Johan Paulsson (M) §§ 338, 349-354, 357. 

Närvarande samtliga §§. 

Håkan Sandberg (L), ersätter Ulla Berne (M) §§ 349-354. Närvarande §§ 

323-356 till kl 15:05 

Thomas Olson (L), ersätter Ulla Berne (M) § 357. Närvarande samtliga §§. 
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Övriga deltagare Jeanette Lämmel, Kommunchef, Kommunstyrelseförvaltningen 

Per Ljungberg, Personalchef, Kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Rådman, Kanslichef, Kommunstyrelseförvaltningen, 323-356 

Anna Hjelmberg, turismutvecklare, § 337 

Lars-Ove Öhrn, räddningschef, § 346 

Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare, § 347 

Representanter från Fyrbodals kommunalförbund, § 357 

Förvaltningschefer, §§ 349- 354 
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Innehåll 

Paragraf Ärende Sida 

Hittade inga poster för innehållsförteckning.  
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KS § 323 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Jan-Eric Thorin (L) utses som justerare. 
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KS § 324 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 
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Dnr KS 2015/332 

KS § 325 Överförande av 
turismverksamheten från kultur- 
och turismenheten till 
tillväxtenheten från och med 2016-
01-01 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överföra turismverksamheten från kultur- och 

turismenheten till tillväxtenheten. Båda verksamheterna finns inom 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Organisationsförändringen träder ikraft från och med 1 januari 2016. I och med 

förändringen ändrar kultur- och turismenheten namn till kulturenheten. En 

fortsatt ekonomisk utredning ska göras för att utreda om förutsättningar finns 

att utveckla turismområdet i relation till Vision 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Turismen är en viktig del av Åmåls kommun. Denna påverkar såväl näringsidkare 

i kommunen som hur besökare upplever Åmål med omnejd. För att få ett 

helhetsgrepp om turismen finns ett förslag att turismverksamheten inom kultur- 

och turismenheten ska överföras till tillväxtenheten. Genom den föreslagna 

förändringen skapas större möjligheter till samverkan mellan turism, 

centrumutveckling och näringslivsutveckling. 

Personalenheten fick i uppdrag att göra en utredning för att tydliggöra vad 

omorganisationen innebär samt vilka delar av kultur- och turismenhetens budget 

som avser turismverksamheten och som ska överföras till tillväxtenheten. 

Förslag till organisationsförändringen omfattar Örnäs Camping, gästhamnen och 

ställplats Måkeberg och MBL-förhandlades den 9 november 2015. Ingen av 

parterna hade något att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 12 november 2015. 

Utredning med bilagor från personalenheten daterad 6 november 2015. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 158. 

Beslutet skickas till 

Stefan Jacobson, kulturchef 

Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef 

Ekonomienheten 

Löneenheten 
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Dnr KS 2015/380 

KS § 326 Pensionsinlösen 2015 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 7,1 miljoner kronor till 

att lösa in pensionsåtagandet för del av årskull. Avsättningen går mot årets 

resultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Då kommunen under slutet av 2015 erhåller återbetalning av 2004 års 

sjukförsäkringspremie på totalt 7,1 miljoner kronor öppnar sig möjligheten att 

göra pensionsinlösningar. Förslaget är att kommunen i likhet med 2013 avsätter 

medlen för återbetalning av sjukförsäkringspremier för att lösa in delar av 

årskullar i kommunens pensionsåtagande. 

Syftet med inlösen är förutom att amortera på den uppbyggda pensionsskulden att 

åstadkomma ett i framtiden jämnare utbetalningsflöde av kommunens 

pensionskostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson daterad 12 

november 2015. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 159. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Personalekonom Johan Andersson 
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Dnr KS 2015/385 

KS § 327 Disposition av bank- och 
plusgiromedel samt internetbank - 
ekonomienheten 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomienhetens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom ekonomienheten föreslås att 

kommunstyrelsen beslutar att nedanstående personer, två i förening disponerar 

Åmåls kommuns bank- och plusgiromedel samt internetbank. 

Därmed upphävs kommunstyrelsens beslut från 16 september 2015 (KS § 243). 

Eva Larsson (19630809, Administratör internetbank), Stina Jonasson (19541201, 

Administratör internetbank), Helene Andersson (19760808), Carina Joghammar 

(19590507), Inger Bergh (19590207) och Kjell Svensson (19620703). 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson daterad 11 november 2015. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 160. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2015/370 

KS § 328 Ekonomisk uppföljning efter 
september 2015 - teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen godkänner prognosen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med 800 

000 kronor efter september. 

Vatten och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) i Säffle redovisade ett 

underskott föregående år. Säffle kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 

(KF § 111) att föreslagen taxehöjning på 5 % skulle senareläggas till 1 oktober 

istället för 1 juli. I dagsläget prognostiserar verksamheten därför ett underskott på 

150 000 kronor vid årets slut. Underskottet kan bli större på grund av ett haveri på 

reningsverkets värmepump. 

Ett nytt avtal för transport och förbränning av hushållsavfall innebär lägre 

kostnader för renhållningskollektivet. Trots detta förväntas renhållningen i Säffle 

redovisa ett underskott med 700 000 kronor vid årets slut. Underskottet avser den 

taggning av sopkärl som pågår samt övriga kostnader. 

Då VA-verksamheten i Åmål redovisat positiva resultat föregående år har en 

översyn av VA- taxan gjorts. Förslag till taxesänkning med 9 % lyftes i teknik- 

och fritidsnämnden i september. I nuläget förväntas VA-verksamheten i Åmål 

redovisa ett överskott med 2,4 miljoner kronor. 

Renhållningsverksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med 600 000 

kronor vid årets slut och Östby ett underskott med 400 000 kronor vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 oktober 2015. 

Protokoll från teknik- och fritidsnämnden 20 oktober 2015. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 161. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2015/155 

KS § 329 Revidering av taxor för 2016 inom 
barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nya reviderade avgifter 

för år 2016 inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med 

det statliga maxtaxesystemet som baseras på inkomsttaket 43 760 kronor per 

månad. 

Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxor 2016 för barn- 

och utbildningsnämnden (17 juni 2015 KF§ 129) 

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet där barnet tillhör. 

Beräkningsprincipen ändras från och med 1 januari 2016 då inkomsttaket höjs 

från 42 890 kronor per månad till 43 760 kronor per månad. Därför föreslås en 

förändrad taxa än den som tidigare antagits av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 22 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 september 2015. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 162. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr KS 2015/388 

KS § 330 Taxor räddningstjänsten 2016 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 

räddningstjänsten år 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig revidering av taxor sker enligt indexberäkning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 16 november 2015. 

Taxor för räddningstjänsten från 1 januari 2016. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 164. 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2015/106 

KS § 331 Motion  - Bygg glastak över 
gågatan mellan Dressmanhuset 
och huset mitt emot - Tomas 
Lindström (-) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Tomas Lindströms (-) 

motion. Ett glastak inte är i proportion till nyttan. Samtliga aktörer säger att 

det är ogenomförbart och näringsidkarna vill inte vara med att bekosta ett 

glastak som uppskattas kosta cirka 20 miljoner kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) har inkommit med en motion där han föreslår kommunen att 

bygga ett glastak över gågatan mellan Dressmanhuset och huset mitt emot. 

Ärendet har av kommunstyrelsen återremitterats på grund av att belysa en 

tydligare kostnadsbild och synpunkter från näringsidkare i området. 

Samtliga aktörer anser att idén är intressant men ogenomförbar och att det finns 

andra insatser som är mer viktiga som utsmyckning och belysning. Vidare så är 

det ingen av näringsidkarna som vill vara med och bekosta ett glastak. Logistiken 

försämras för de varutransporter som lämnar varor till de verksamheterna som 

finns på gågatan. 

Tillväxtenheten anser att glastak inte är i proportion till nyttan. Den totala 

kostnaden uppskattas till cirka 20 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson daterad 23 oktober 

2015. 

Motion från Tomas Lindström (-) inkommen 20 mars 2015. 

Protokoll från kommunstyrelsen 19 augusti 2015. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 165. 

Beslutet skickas till 

Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson 
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Dnr KS 2013/351 

KS § 332 Medborgarförslag om gång- och 
cykelväg mellan Fengersfors och 
Fröskog - Camilla Niemi, 
Fengersfors 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till teknik- och fritidsnämnden för att tydligare klargöra 

tidsplanen för den planerade byggnationen av gång- och cykelbanan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Camilla Niemi den 11 december 2013. 

Förslaget handlar om att anlägga en mindre gång- och cykelväg mellan 

Fengersfors och Fröskog eller att bredda vägen så att fler trafikanter kan samsas 

på vägen. Ärendet har remitterats till teknik- och fritidsnämnden som har 

arrangerat ett samrådsmöte med allmänheten där byalaget fanns representerade 

Medel till utredning och projektering av en gång- och cykelbana finns avsatta i 

nämndens investeringsbudget och utredning av ärendet pågår. Teknik- och 

fritidsnämnden anser därför att medborgarförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Camilla Niemi inkommet 15 november 2013. 

Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 20 oktober 2015. 

Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson daterat 12 oktober 2015. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 166. 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till teknik- och 

fritidsnämnden för att tydligare klargöra tidsplanen för den planerade 

byggnationen av gång- och cykelbanan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och arbetsutskottets förslag 

och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 
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Dnr KS 2015/161 

KS § 333 Revidering av 
Överförmyndarnämndens 
verksamhetsplan för 2016  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen har tagit del av verksamhetsplan 2016 och föreslår 

kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns räkning anta den reviderade 

verksamhetsplanen 2016 för överförmyndarnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden beslutade under sitt nämndmöte den 21 september 2015 

att ge chefen för överförmyndarenheten i uppdrag att revidera verksamhetsplanen 

för 2016. 

Verksamhetsplan 2016 innehåller övergripande information om 

styrelsen/nämnden och förvaltningen samt en beskrivning av 

överförmyndarverksamheter/verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från överförmyndarnämnden 19 oktober 2015. 

Förslag till verksamhetsplan 2016. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 167. 

Yrkande 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Överförmyndarenheten 
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Dnr KS 2015/373 

KS § 334 Internkontrollplan 2016 för 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen om internkontrollplan 2016 för den 

gemensamma överförmyndarnämnden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan). 

Överförmyndarnämnden har antagit internkontrollplan för 2016 (ÖFN § 83). 

Överförmyndarenheten kommer att slumpmässigt kontrollera 10 ärenden per 

kommun. Internkontrollplanen kommer att följas upp i slutet av 2016. Bland 

annat kommer myndighetsbeslut och personuppgifter/sekretess att följas upp. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från överförmyndarnämnden 19 oktober 2015 § 83. 

Internkontrollplan 2016. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 168. 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden 
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Dnr KS 2015/333 

KS § 335 Förstärkning av budget gällande 
överförmyndarverksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns del 

bevilja medel för utökning av personalresurserna vid överförmyndarenheten 

för Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd. Under 2016 kommer Åmåls kommun använda 

migrationsmedel för att finansiera utökningen av personal. Vidare kommer 

kostnaden att finnas med i budgetarbetet inför 2017. 

Utökningen ser ut som följer: 

Rekrytering och utökning av personalresurserna på överförmyndarenheten med en 

heltidsanställd handläggare till en beräknad kostnad av 589 000 kronor. 

Förlängning av anställning för nuvarande handläggare på överförmyndarenheten 

under perioden 1 december 2015 till 30 april 2016, till en kostnad av 234 000 

kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens verksamhet och ansvarsområden har under år 2015 

påverkats starkt av lagändringar och händelser i omvärlden. 

Överförmyndarenheten har haft en hög arbetsbelastning under hela året med 

anledning av ökat antal ärenden och förändrade arbetsprocesser som ännu inte är 

helt implementerade i den nya organisationen. Från årsskiftet har 

överförmyndarnämnden fått ett större utredningsansvar för ansökningsärenden om 

behov av god man eller förvaltare finns, vilket tidigare låg på tingsrätten. 

Dessutom har utbildningsansvaret för de gode männen och förvaltarna lagts över 

från tingsrätten till överförmyndarnämnden. 

Det har under året varit en markant ökning av antalet ärenden med godmanskap 

för ensamkommande barn. Kommunernas mottagning av ensamkommande 

flyktingbarn speglar av sig i överförmyndarverksamheten i och med att de 

ensamkommande barnen ska ha en god man som företräder barnet och agerar som 

en juridisk ställföreträdare i förmyndarens ställe i avvaktan på beslut om 

uppehållstillstånd eller utvisning/avvisning. 

Utifrån att verksamheten expanderar ökar också behovet av samordning av det 

administrativa arbetet med att rekrytera, utbilda och arvodera gode män för de 

ensamkommande barnen. Detta har inneburit att överförmyndarnämnden har fått 

en allt större arbetsbelastning och svårt att få personalresurserna att räcka till på 

enheten. Överförmyndarnämndens riskbedömning är att handläggarnas nuvarande 

arbetsbelastning är otillfredsställande. Det finns därför behov av utökade 

personalresurser på överförmyndarenheten för att effektivt kunna möta de skärpta 

kraven som ställs på verksamheten samt minska sårbarheten. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll från överförmyndarnämnden 21 september 2015. 

Tjänsteskrivelse med kostnadsbilaga från enhetschef Conny Johansson daterad 12 

november 2015. 

Protokoll från arbetsutskottet 18 november 2015 § 169. 

 

Beslutet skickas till 

Överförmyndanämnden 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2015/387 

KS § 336 Arvoden till förtroendevalda 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar bifogad beloppsbilaga gällande arvode till 

förtroendevalda 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

För närvarande pågår arbetet med ett nytt arvodesreglemente men fram till dess 

att detta arbete är färdigt gäller nuvarande arvodesreglemente. Arvodena följer 

utvecklingen av riksdagsledamöternas arvode. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från personalekonom Johan Andersson 

Beloppsbilaga för år 2016. 
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Dnr KS 2014/328 

KS § 337 Återrapport av projekt 
Ostindiefararen Götheborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att kommunstyrelsen godkände Ostindiefararen Götheborgs 

vistelse i Åmål under sommaren 2015 krävdes en ekonomisk redovisning av 

utfallet efter evenemanget. (28 januari 2015 KS § 34) 

Evenemanget beräknas ha lockat mellan 25 000 och 30 000 besökare, både från 

Åmål och från andra orter. Den kommunala budgeten var 600 000 kronor och den 

slutliga kostnaden för evenemanget är 604 000 kronor. Handeln har rapporterat en 

kraftigt ökad omsättning under evenemanget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg från 11 november 2015. 

Rapport från turismutvecklare Anna Hjelmberg som inkom till kanslienheten 12 

november 2012. 

Protokoll från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 18 november 2015 § 104. 

Protokollsanteckning 

Ordföranden godkänner följande protokollsanteckning: 

Jan-Eric Thorin (L) gratulerar till ett lyckat arrangemang. 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 
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Dnr KS 2012/85 

KS § 338 Beslut att verkställa tidigare beslut 
om fastigheten Nygård 1:11  

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun står fast vid beslutet från 13 mars 2012 KS § 70 och uppmanar 

förvaltningen att verkställa beslutet. 

Jäv 

Vid behandlingen och beslut av detta ärende deltar ej Christer Örtegren (S) och 

Johan Paulsson (M) på grund av jäv. Cecilia Gustafsson (S) och Christer Törnell 

(KD) tjänstgör istället. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun äger fastigheten Nygård 1:11 som är belägen på 

parkmark/grönyta angränsande till industriområde. Hyresgästen framförde 

klagomål på bullernivåer under 2012. Kommunstyrelsen beslutade då att 

fastigheten ska rivas, då den ej kan anses lämplig som permanentbostad i 

omedelbar anslutning till industriområde och att hyresgästen i fastigheten ska 

sägas upp. (13 mars 2012 KS § 70). Efter samtal med hyresgästerna har beslutet 

dock inte verkställts. 

Nu har hyresgästerna på nytt framfört klagomål om buller. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 18 november 2015 § 105. 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 

Åmåls kommunfastigheter AB 
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Dnr KS 2013/254 

KS § 339 Information om överklagat ärende - 
detaljplan Tössebäcken i Åmåls 
kommun   

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har antagit en detaljplan för Södergården, Gustavsberg och 

Vänsberg. Ärendet har blivit överklagat till mark-och miljööverdomstolen. Nu 

meddelar mark-och miljööverdomstolen att överklagandet har återtagits. Därmed 

har detaljplanen vunnit laga kraft. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från mark-och miljööverdomstolen från 12 november 2015. 

Protokoll från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 18 november 2015 § 106. 
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Dnr KS 2014/153 

KS § 340 Komplettering av tidigare beslut 
om partneringupphandling om 
skola 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut om partneringentreprenör (28 oktober 2015 KF § 

217) utökas att även omfatta Enheten förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

ÅKAB har tidigare fått i uppdrag av kommunfullmäktige att upphandla 

partneringentreprenör för följande projekt inom Enheten grundskola (28 oktober 

2015 KF § 217): 

Område A, Södra skolan 

Område B, Rösparksskolan 

Område C Kristinebergskolan 

Utredning visar att detta beslut behöver kompletteras med Enheten förskola så att 

även Nolby och Björkens förskolor innefattas. 

När partneringentreprenör är upphandlad ska styrgruppen ge direktiv för vilka 

objekt som ska utredas vidare och kostnadsberäknas. Slutligt beslut om 

byggnation fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från styrgrupp för skolans utveckling från 25 november 2015 § 2 
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Dnr KS 2014/153 

KS § 341 Återrapport till fullmäktige av 
uppdragsbeskrivning om 
partneringupphandling om skola 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade att Styrgruppen för skolans utredning får i 

uppdrag att ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning och att återkomma med 

redovisning senast i januari 2016. (28 oktober 2015 KF § 217) 

Styrgruppen har 25 november 2015 enats om följande uppdragsbeskrivning och 

att uppdragsbeskrivningen ska återrapporteras till kommunfullmäktige för 

kännedom: 

- Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen 

ytterligare, inklusive cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- 

och arbetsmarkandsutskottet för kännedom. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta 

fram en kommunikationsplan för medborgardialog. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan 

för personal- och elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån 

processplan för medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt 

medverkan av vårdnadshavare. Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill 

säga barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens respektive 

arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med underlag. 

Exempel på arbetsgrupper är: 

o Personalgrupper från olika yrkeskategorier 

o Elevgrupp 

o Grupp av vårdnadshavare 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hitta eventuell tillfällig 

alternativ lokal för förskolan Björkens verksamhet. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att se över Karlbergskolans lokaler, 

nyttjande och funktion. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Styrgrupp för skolans utveckling från 25 november 2015 
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Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar i enlighet med styrgruppens förslag. 
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Dnr KS 2013/144 

KS § 342 Åmåls kommuns utträde ur 
Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommun begär utträde ur Dalslandskommunernas kommunalförbund 

2015. 

2. Åmåls kommun ställer sig positiv till fortsatt samverkan via avtal inom vissa 

områden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har vid tre tillfällen meddelat Dalslandskommunernas 

kommunalförbund att kommunen anser att kommunalförbundet har spelat ut sin 

roll och ska avvecklas. (12 februari 2014 § 33, 28 januari 2015 § 36 och 15 juni 

2015 § 206) 

Kommunalförbundets direktion har med hjälp av revisionsfirman PwC utrett 

framtida samverkan samt kommunalförbundets eventuella upphörande. 

I sin risk- och konsekvensanalys konstaterar PwC att den upplevda nyttan av 

samarbetet inte har varit tydlig och att den politiska styrningen har brister, bland 

annat dålig koppling mellan mål och resultat. 

Ärendet behandlades 26 november 2015 av direktionen. 

Enligt avtal har medlemskommunerna ett års uppsägningstid, vilket innebär att en 

eventuell begäran om utträde bör inkomma innan årsskiftet till 

kommunalförbundet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman från 27 november 2015. 

Risk- och konsekvensanalys inklusive bilaga från PwC. 

Förenklad version av risk- och konsekvensanalys från PwC. 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar: 

1. Åmåls kommun begär utträde ur Dalslandskommunernas kommunalförbund 

2015. 

2. Åmåls kommun ställer sig positiv till fortsatt samverkan via avtal inom vissa 

områden. 
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Beslutet skickas till 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 

Övriga Dalslandskommuner 
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Dnr KS 2015/3 

KS § 343 Deltagande i inköpscentral 
Dalsland 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun tecknar avtal med 

Dalslandskommunernas kommunalförbund för år 2016 avseende deltagande 

och stöd vid ramavtalsupphandlingar. Kostnaden för kommunen uppgår till 

126 000 kr för år 2016 och belastar ansvar 2103, verksamhet 1372. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2015, KS §§ 15-16, diskuterades 

frågan om bildande av gemensam inköpscentral samt gemensam inköpare för 

Dalsland – förslag till omförhandling av kostnadsfördelning. 

Kommunstyrelsen beslöt vid detta tillfälle följande: 

§ 15 Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson i 

uppdrag att meddela direktionen i Dalslandskommunernas kommunalförbund att 

Åmåls kommun är intresserad av att ingå avtal om inköpscentral Dalsland under 

förutsättning att finansieringen av inköpscentralen bygger på en proportionellt 

lika kostnadsfördelning utifrån antalet deltagande kommuner. 

§ 16 Att Åmåls kommun godkänner avtalet 2015 samt anser att inför 2016 bör 

avtalet omförhandlas så att finansiering bygger på en proportionellt lika 

kostnadsfördelning utifrån antalet deltagande kommuner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Jenaette Lämmel från 25 november 2015. 

Beslutet skickas till 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2015/290 

KS § 344 Erbjudande om medlemskap i 
Svinesundskommittén 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om medlemskap i Svinesundskommittén med 

motiveringen att det kan stärka regionens gemensamma utvecklingsarbete i 

olika frågor inom ramen för kommitténs uppdrag. 

Medlemsavgiften för 2016 är 40 000 kronor och belastar kommunstyrelsen 

anslag, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

Sammanfattning av ärendet 

Svinesundskommittén, f d Gränskommittén Bohuslän Dalsland Ösfold, har 

beslutat att inbjuda alla kommuner inom Fyrbodals kommunalförbund att bli 

medlemmar i Svinesundskommittén. Idag är Strömstads kommun, Tanums 

kommun, Dals Eds kommun, Bengtsfors kommun medlemmar. Även Västra 

Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund är medlemmar. 

Medlemskommunerna, Fyrbodals kommunalförbund och VGR betalar 

medlemsavgift. På norsk sida är Aremark, Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Rygge, 

Råde och Hvaler kommune medlemmar samt Östfolds fylkeskommune. Störst 

finansiär av Svinesundskommittén är Nordiska Ministerrådet. 

Svinesundskommitténs styrelse kommer att fatta beslut avseende medlemskap. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel från 25 november 2015. 

Beslutet skickas till 

Svinesundskommittén 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2014/187 

KS § 345 Revisorernas  övergripande 
granskning 2014  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna åtgärder och överlämnar svaret till 

kommunrevisionen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört sin årliga granskning av samtliga nämnder inklusive 

kommunstyrelsen. Revisionen har konstaterat ett antal förbättringsområden. 

Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag 

på åtgärder (KS § 219, 2015.) 

Kommunchefen lyfter bland annat fram visionstyrningsmodellen och införandet 

av det så kallade årshjulet, som avser lättöverskådligt visa respektive nämnds 

ansvar och synkroniserar nämndernas arbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel från 25 november 2015. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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Dnr KS 2015/298 

KS § 346 Information om risk- och 
sårbarhetsanalys för Åmåls 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschef Lars-Ove Öhrn redogör för risk- och sårbarhetsanalysen och hur 

kommunen avser arbeta vidare med frågan. 
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Dnr KS 2015/287 

KS § 347 Projekt Innovativ plattform för 
hållbar stadsutveckling - 
återrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att delta i projekt Innovativ plattform för hållbar 

stadsutveckling. (6 september 2015, § 249) Vid mötet lyftes frågor om teknik- 

och fritidsförvaltningens personals deltagande och om medfinansiering. 

Samtal förs med centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson om projektet och om de 

frågor som ställts. 
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Dnr KS 2015/292 

KS § 348 Medfinansiering för digitalisering 
av TV Fyrstads programarkiv 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun medfinasierar digitalisering av TV Fyrstads programarkiv med 

ett engångsbelopp på 10 000 kronor. Kostnaden tas från kommunstyrelsens 

budget, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

Avtal tecknas med Mycket Mera Media gällande möjligheten till friköp av 

reportage, intervjuer och sändningar från Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Sändningarna från den lokala tevekanalen TV Fyrstad upphörde för cirka tio år 

sedan. Hela programarkivet finns bevarat med inslag från år 1993 och cirka tio år 

framåt. Många inslag gjordes i Åmål. Den ideella föreningen TV Fyrstads vänner 

söker medfinansiärer för att kunna digitalisera programarkivet och göra allt 

material sökbart och tillgängligt för allmänheten på en webbplats. 

Föreningen ansöker om 10 000 kronor från Åmåls kommun. Åmåls kommun 

erbjuds att teckna avtal med Mycket Mera Media för att kunna friköpa reportage, 

intervjuer och sändningar. 

Utvecklingsenheten bedömer att materialet kan vara värdefullt för Åmåls 

kommun och föreslår att Åmåls kommun går in som medfinansiär och tecknar 

avtal för att kunna få tillgång till material för fri användning. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kulturutskottet 12 november 2015 § 34. 

Tjänsteskrivelse från kommunikatör Jan Andersson från 21 oktober 2015 . 
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KS § 349 Samtal om påverkan på 
kommunens verksamheter med 
anledning av ökad invandring 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen vill ha en tydligare och skriftlig analys inom ett antal frågor 

som preciseras i nästkommande paragrafer i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Jeanette Lämmel och förvaltningschefer Jan-Eric Samuelsson, 

Catrin Eriksson och Ivan Stipic redogör för den ansträngda situationen i 

kommunala verksamheter som påverkas av ökad invandring, exempelvis individ- 

och familjeomsorgen, svenska för invandrare, för- och grundskola och 

överförmyndarverksamhet. Frågor som rättsäkerhet och personalförstärkningar 

diskuteras. 
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Dnr KS 2015/416 

KS § 350 Analys av rättsäkerhet inom 
kommunens verksamhet med 
anledning av invandring 

Kommunstyrelsens beslut 

Förvaltningarna ges i uppdrag att bedöma hur väl verksamheterna klarar av att 

möta krav i lagar och bestämmelser och ange inom vilka områden lagkrav 

etcetera för närvarande inte uppnås med anledning av ökad invandring och 

varför. Om inte samtliga lagar efterföljs ska förvaltningarna gradera vikten av 

att olika lagar och bestämmelser efterföljs i jämförelse mot varandra. 

 

Återrapport sker till kommunstyrelsen 13 januari 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Under det senaste året har inflödet av personer med utländsk bakgrund till Åmål 

ökat kraftigt. Detta leder till stor påverkan på kommunens verksamheter. 

Förvaltningscheferna redogör för svårigheter bland annat med att rekrytera, 

inrymmas i lokaler och att hitta familjehem eller placeringar för ensamkommande 

ungdomar. 
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Dnr KS 2015/417 

KS § 351 Analys av behov av personal- och 
chefsförstärkning och satsningar 
på arbetsmiljö med anledning av 
ökad invandring 

Kommunstyrelsens beslut 

Personalenheten ges i uppdrag att utifrån arbetsmiljöperspektivet bedöma 

omfattningen av personal- och chefsförstärkning som behövs i olika 

verksamheter med anledning av ökad invandring och beräkna kostnaden för 

detta. Vidare att föreslå andra satsningar i syfte att förbättra arbetsmiljön. 

Gällande rekryteringsproblematiken ska personalenheten bedöma sannolikheten 

att kunna rekrytera framöver och konsekvenser av lönestegringen 

Återrapport sker till kommunstyrelsen 13 januari 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Under det senaste året har inflödet av personer med utländsk bakgrund till Åmål 

ökat kraftigt. Detta leder till stor påverkan på kommunens verksamheter. 

Förvaltningscheferna redogör för en mycket ansträngd arbetssituation för både 

medarbetare och chefer inom vissa enheter. Det är också mycket svårt att 

rekrytera personal med rätt kompetens inom vissa yrkesområden, vilket lett till en 

lönestegring. 
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Dnr KS 2015/418 

KS § 352 Analys av kommunens möjlighet 
att ta ett kommunalt ansvar för 
evakueringsplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram 

beslutsunderlag angående kommunalt ansvar för evakueringsplatser. 

Återrapport sker 16 december 2015 till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet. 

 

Rätt att besluta i ärendet delegeras till kommunstyrelsens tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Under det senaste året har inflödet av personer med utländsk bakgrund till Åmål 

ökat kraftigt. Detta leder till stor påverkan på kommunens verksamheter. 

Länsstyrelsen har på uppdrag av Migrationsverket skickat en förfrågan om 

kommunen kan ta ett kommunalt ansvar för evakueringsplatser som tillhandahålls 

av andra aktörer inom Åmåls kommun, exempelvis föreningar och kyrkor. 
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Dnr KS 2015/419 

KS § 353 Analys av omprioritering av 
arbetsuppgifter/arbetsområden 
inom kommunens verksamheter 
med anledning av ökad invandring 

Kommunstyrelsens beslut 

Förvaltningarna ges i uppdrag att ta fram förslag på områden/arbetsuppgifter 

inom verksamheterna som kan prioriteras ned under 2016. En 

konsevensbeskrivning ska bifogas. 

Återrapport sker till kommunstyrelsen 13 januari 2016 samt till respektive nämnd 

i januari. 

Sammanfattning av ärendet 

Under det senaste året har inflödet av personer med utländsk bakgrund till Åmål 

ökat kraftigt. Detta leder till stor påverkan på kommunens verksamheter. 

Förvaltningscheferna redogör för svårigheterna som detta medför gällande att 

hinna med alla delar av förvaltningarnas ansvar, arbetsuppgifter och 

arbetsområden. 
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Dnr KS 2015/420 

KS § 354 Delegering av beslutanderätt 
gällande utökad/minskad 
verksamhet avseende boende i 
egen regi (HVB och stödboende) 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillväxt och arbetsmarknadsutskottet får under 2016 delegation på att fatta beslut 

om uppstart/avveckling av boenden i egen regi. Återrapport ska ske till 

kommunstyrelsen löpande. 

Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen får mandat på att utöka/minska 

verksamheten i anslutning till redan befintliga boenden i egen regi (HVB och 

stödboende). Återrapport ska ske till kommunstyrelsen löpande. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kraftig ökat inflöde av ensamkommande barn och ungdomar 

bedömer förvaltningen att en större flexibilitet krävs för att kunna utöka eller 

minska antalet platser inom boende i egen regi i takt med ökade eller minskade 

behov. 
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KS § 355 Rapport om delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Personalchefens delegeringsbeslut: 

Sammanställning från 24 novemberer 2015 avseende: 

Ledighet med lön vid fackliga studier 

Lön 

Protokoll 

 

 

Delegeringsbeslut gällande anställning: 

Kommunchef Jeanette Lämmels beslut om tillfälligt förordnande som enhetschef 

från 17 november 2015. 

 

 

Övriga delegeringsbeslut  

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtzs beslut om markupplåtelse från 18 

november 2015. 

Kommunchef Jeanette Lämmels yttrande om antagande om hemvärnsmän 
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KS § 356 Rapporter, skrivelser och 
kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Protokoll: 

Arbetsutskotttet 2015-11-18 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 2015-11-18 

Kulturutskottet 2015-11-12 

 

Årsskrift 2015 - Vänerns vattenvårdsförbund 
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KS § 357 Information om Fyrbodals 
kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hälsar Fyrbodals kommunalförbunds ordförande Martin Carling (C) 

och förbundschef Lars Lindén välkomna. 

Samtal förs om kommunalförbundets verksamhet. 

 


