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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 1 - 31 

 Ida Rådman 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Christer Örtegren 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2016-01-13 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Rådman 

 

Plats och tid KS-salen kl. 09:00–15:10 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), Ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Mikael Norén (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Ulla Berne (M) 

Jan-Eric Thorin (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S) 

Cecilia Gustafsson (S), ersätter Mikael Norén (S) §§ 11, 17-18, 20, 27-29 

Christer Thörnell (KD), ersätter Anne Sörqvist (C) §§ 1-10, 12-16, 19, 21-

16, 30-31. Övriga paragrafer icke tjänstgörande ersättare. 

 

Michael Karlsson (M) 

Håkan Sandberg (L), ersätter Anne Sörqvist (C) §§ 11, 17-18, 20, 27-29 
  
Ersättare Fredrik Bengtsson (S), §§ 1-10, 12-16, 19, 21-16, 30-31 

Thomas Olson (L) 
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Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef, kommunstyrelseförvaltningen 

Per Ljungberg, personalchef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-13, 15-18, 

20, 27-31 

Eva Larsson, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-7, 12-13 

Ida Rådman, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen 

Sumali Skott, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 11, 17-

18, 20, 27-29 

Lars-Ove Öhrn, räddningschef, §§ 12-13 

Anna Hjelmberg, turismutvecklare, §§ 15-16 

Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef, tillväxtenheten, §§ 15-16 

Peter Torstensson, polismyndigheten, § 24 

Ivan Stipic, förvaltningschef, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

§§ 11, 20, 27, 29 

Catrin Eriksson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 

11, 27-29 

Jan-Eric Samuelsson, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen, §§ 

11, 27-29 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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Innehåll 

Paragraf Ärende Sida 

Hittade inga poster för innehållsförteckning.  
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KS § 1  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Christer Örtegren (S) väljs som justerare. 
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KS § 2 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

-Ärende 5 om ekonomisk prognos för överförmyndarnämnden stryks då det ingår 

i ärende 3 om den ekonomiska prognosen. 

- Ärende 31 om skrivelser, protokoll och rapporter stryks. 
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Dnr KS 2015/407 

KS § 3 Ekonomisk prognos - oktober 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det prognostiserade resultatet efter oktober månads utgång uppgår för Åmåls 

kommun som helhet till minus 2,5 miljoner. Per 30 september 2015 uppgick 

prognosen till plus 3,6 miljoner kronor. Anledning till försämringen är bland 

annat att beslut har tagits till partiell inlösen av pensioner (7 miljoner kronor). 

Tillfälligt statligt stöd till Åmåls kommun avseende 2015 och 2016 års 

migrationskostnader har inte tagits med i prognosen. Samtliga övriga 

styrelser/nämnder har förbättrat prognosen utom barn- och utbildningsnämnden 

och kommunfullmäktige (överförmyndarverksamheten). 

Mer detaljerad information finns i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef Eva Larsson daterad 2015-11-23. 

Protokoll från kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 173 

Protokollsanteckning 

Ordföranden godkänner att Jan-Eric Thorin (L) får lämna följande 

protokollsanteckning: 

Skulle ett minusresultat uppstå vid 2015 års slut yrkar underteckad att en 

åtgärdsplan görs. Denna ska givetvis snarast tas upp i kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2015/410 

KS § 4 Ekonomisk uppföljning efter 
oktober 2015 - teknik- och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska prognosen för Åmåls del och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med 1 

250 000 kronor efter oktober. 

Vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) i Säffle prognostiserar i 

dagsläget ett nollresultat medan renhållningen beräknas redovisa ett underskott 

med 700 000 kronor vid årets slut. 

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

översyn av VA-taxan för Åmåls avgiftskollektiv gjorts. Förslag till taxesänkning 

med 9 % lyftes i teknik- och fritidsnämnden i september. I nuläget förväntas VA-

verksamheten redovisa ett överskott med cirka 2, 3 miljoner kronor. 

Renhållningen i Åmål förväntas redovisa ett överskott med 600 000 kronor och 

Östby ett underskott med 600 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 17 november 2015. 

- Skrivelse från förv.chef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson, 

2015-11-06. 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 174 

Beslutet skickas till 

- Kommunstyrelsen Säffle 

- Kommunstyrelsen Åmål 
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Dnr KS 2015/415 

KS § 5 Delårsrapport per 2015-07-31 för 
Dalslandskommunernas 
kommunalförbund samt 
revisionsrapport 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten för Åmåls 

kommuns del och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad ekonomichef Eva Larsson redogör för delårsbokslut från 

Dalslandskommunernas kommunalförbund. 

Det redovisade resultatet per 31 juli 2015 är 1 233 000 kronor, vilket är 90 000 

kronor mer än motsvarande period föregående år. Det prognostiserade 

helårsresultatet är 2 722 000 kronor, vilket är 375 000 kronor sämre än 

budgeterat. 

Beslutsunderlag 

- Delårsbokslut från Dalslandskommunernas kommunalförbund daterad 30 

november 2015. 

- Revisorernas granskning av delårsrapport av Dalslandskommunernas 

kommunalförbund daterad 16 november 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, 2015-12-09, § 176 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Dalslandskommunernas kommunalförbund 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-01-13  9 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2015/411 

KS § 6 Delårsrapport per 30 juni 2015 och 
revisionsrapport - Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten för Åmåls 

kommuns del och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad ekonomichef Eva Larsson redogör för Fyrbodals 

kommunalförbunds delårsrapport. Det redovisade resultatet är minus 427 000 

kronor. För innevarande år beräknas ett underskott på drygt 700 000 kronor. 

Revisionen har godkänt Fyrbodals delårsrapport och anser att den är upprättad i 

enlighet med kommunala redovisningslagen. 

Beslutsunderlag 

- Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund per 30 juni 2015 daterad 3 

september 2015. 

- Revisionsrapport från Fyrbodals kommunalförbunds revisorer daterad 10 

september 2015 

- PM angående granskning av delårsrapport, Fyrbodals kommunalförbund från 

Ernst & Young AB, revisor Olle Pehrsson daterad 1 september 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 177 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Fyrbodals kommunalförbund 
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Dnr KS 2015/401 

KS § 7 Internkontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen reviderar internkontrollplanen vad gäller Intyg om månadslön 

så att det i planen framgår att blanketten enbart ska undertecknas av 

arbetsgivaren. Med denna ändring antas internkontrollplan för 2016. De 

processer/rutiner som ska följas upp är arvodesreglemente, attestreglemente 

och reseräkningar. 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott och tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet som internkontrollrepresentanter för utskottens 

respektive ansvarsområden. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Inger Bergh daterad 25 november 2015. 

- Internkontrollplan 2016 daterad 20 november 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 178 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Ekonomienheten, Inger Bergh 
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Dnr KS 2011/290 

KS § 8 Förstärkning av kommunikatörens 
budget för inköp av material till 
nyinflyttade 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förstärker kommunikatörens budget för 2016 med 60 000 

kronor. Finansieringen sker med en omdisponering inom kommunstyrelsens 

budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla nyinflyttade medborgare i Åmåls kommun får ett utskick med bland annat 

välkomsthälsning, informationsmaterial, profilprodukter och erbjudanden hos 

Åmåls handel. Ansvaret ligger hos kommunikatören. Utskicken sker månadsvis. 

Det finns idag ingen beloppsgräns för hur stor kostnad som ska läggas på 

utskicken. En beräkning utifrån aktuellt material som skickas ut visar att den 

årliga kostnaden för utskicken uppgår till cirka 50 000 kr. Omfattningen av 

materialet i utskicken bedöms vara relevant eftersom ambitionen är att hålla en 

hög kvalitet. Kommunikatören föreslår att budgeten för information förstärks med 

60 000 kronor under 2016 för inköp av material till utskicken. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunikatör Jan Andersson daterad 2015-11-16. 

- Skrivelse från kommunikatör Jan Andersson och centrumutvecklare Ulrika 

Abrahamsson, 2015-11-16. 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 179 

Beslutet skickas till 

- Kommunikatör Jan Andersson 

- Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson 
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Dnr KS 2015/193 

KS § 9 Annonsering angående Vågen 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 53 069 kronor för annonsering under 2015. 

Medel tas från kommunstyrelsen, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 75 000 kronor för annonsering under 2016. 

Medel tas från kommunstyrelsen, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

Återrapport av annonsstrategi för 2016 ska ske till kommunstyrelsen i februari 

2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 oktober 2015 beslutade kommunstyrelsen (KS § 267) om att 

användningen av fastigheten Vågen 1 i första hand ska gälla 

restaurangverksamhet i privat regi. En annonskampanj har genomförts under 2015 

i tryckta och digitala medier av en utsedd arbetsgrupp bestående av 

kommunikatör Jan Andersson, grafiker Daniel Hofling och koordinator Anna 

Hjelmberg. Arbetsgruppen gör bedömningen att ytterligare medel bör tillskjutas 

för fortsatt marknadsföring och annonsering under 2016 för att uppnå målet att 

hitta en lämplig entreprenör. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunikatör Jan Andersson daterad 30 november 2015. 

- Annonseringsplan daterad 30 november 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 180 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att återrapport av annonsstrategi för 2016 ska 

ske till kommunstyrelsen i februari 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Michael Karlssons (S) 

yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat enligt dessa. 

Beslutet skickas till 

- Kommunikatör Jan Andersson 

- Turismutvecklare Anna Hjelmberg 
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Dnr KS 2015/296 

KS § 10 Annonsering angående Örnäs 
camping 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 88 417 kronor för annonsering under 2015. 

Medel tas från kommunstyrelsen, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 75 000 kronor för annonsering under 2016. 

Medel tas från kommunstyrelsen, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

Återrapport av annonsstrategi för 2016 ska ske till kommunstyrelsen i februari 

2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 oktober 2015 beslutade kommunstyrelsen (KS § 266) att Örnäs camping, 

gästhamnen och ställplats Måkeberg ska läggas ut på entreprenad. Under 2015 

drivs Örnäs camping av Martin Nord AB genom ett ettårigt arrendeavtal. En 

annonskampanj har genomförts under 2015 i tryckta och digitala medier av en 

utsedd arbetsgrupp bestående av kommunikatör Jan Andersson, grafiker Daniel 

Hofling och koordinator Anna Hjelmberg. Flera intresserade har hört av sig och 

visning av anläggningen har skett i något fall. Arbetsgruppen gör bedömningen 

att ytterligare medel bör tillskjutas för fortsatt marknadsföring och annonsering 

under 2016. Kostnader för annonsering finns inte avsatt i budget för 2015 och 

2016. Arbetsgruppen föreslår att extra medel ska tas från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunikatör Jan Andersson daterad 27 november 2015. 

- Annonseringsplan daterad 30 november 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 181 

 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att återrapport av annonsstrategi för 2016 ska 

ske till kommunstyrelsen i februari 2016. 

Beslutsgång 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att återrapport av annonsstrategi för 2016 ska 

ske till kommunstyrelsen i februari 2016. 

Beslutet skickas till 

- Kommunikatör Jan Andersson 

- Turismutvecklare Anna Hjelmberg 
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Dnr KS 2015/446 

KS § 11 Medel för utökning av 
förskoleverksamhet i centralorten, 
Åmål (Karlberg) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämndens ansökan om medel för 

2015 och 2016. Finansiering sker ur finansförvaltningens anslag för 

migration. 

Vad gäller finansiering för åren 2017-2018 överlämnas ärendet till 

budgetutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om medel ur finansförvaltningens anslag 

för migration för att täcka kostnader för utökad förskoleverksamhet i centralorten. 

Det är en utökning med två avdelningar på grund av ökat antal barn som vill ha 

förskoleplats. För 2015 och 2016 äskas sammanlagt 2 854 000 kronor och för 

2017 och 2018 äskas 1 714 000 respektive 590 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-12-15 § 239 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, 2015-12-07 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr KS 2015/412 

KS § 12 Handlingsprogram för 
räddningstjänsten, perioden 2015 - 
2018 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ett nytt handlingsprogram 

för räddningstjänsten under mandatperioden 2015-2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Smärre redaktionella revideringar görs innan dokumentet överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschef Lars-Ove Öhrn redogör för det nya handlingsprogrammet som är 

framtaget för det förebyggande och skadeavhjälpande arbetet för 

räddningstjänsten inom lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, för 

innevarande mandatperiod. 

Handlingsprogrammet är ett styrande dokument som inför varje ny mandatperiod 

ska antas. Handlingsprogrammet ska innehålla räddningstjänstens förmåga att 

hantera oönskade händelser och hur det förebyggande arbetet är organiserat inom 

lagområdet LSO. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018. 

- Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 1 december 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 182 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS 2015/62 

KS § 13 Inställd krisövning SAMÖ 2016  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelsen har 

beslutat att den planerade krisövningen SAMÖ 2016 ställs in på grund av den 

ansträngda situation som uppstått i många kommuner på grund av 

flyktingsituationen. 

 

Samtal förs om att genomföra en lokal eller regional krisövning i mindre 

omfattning. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, 2015-12-09 § 185 
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Dnr KS 2015/409 

KS § 14 Öppettider i samband med vissa 
helgdagar 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om öppettider i samband med vissa helgdagar 2016 

enligt personalchefens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchefen föreslår att kommunens kontor och telefonväxel ska stänga 

klockan 12.00 i samband med följande helgdagar 2016: 

5 januari (trettondagsafton) 

24 mars (skärtorsdag) 

23 juni (dag före midsommarafton) 

4 november (dag före alla helgons dag) 

23 december (dag före julafton) 

30 december (dag före nyårsafton) 

För administrativ personal som önskar utnyttja möjligheten att sluta klockan 

12.00 dessa dagar gäller följande: 

Den administrativa personalen i stadshuset och förvaltningshuset Norrtull kan 

välja mellan semester, kompensationsledighet timme för timme eller flexledighet 

enligt årsarbetstidsavtalet. Oavsett vad man väljer ska ledigheten ansökas om i 

sedvanlig ordning samt registreras i Medvind. 

Övrig administrativ personal kan välja mellan semester eller 

kompensationsledighet timme för timme. Oavsett vad man väljer ska ledigheten 

ansökas om i sedvanlig ordning samt registreras i Medvind. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg daterad 26 november 2015. 

- Kommunstyrelsens AU 2015-12-09, § 184 

Beslutet skickas till 

- Personalchef Per Ljungberg 

- Personalstrateg Marita Koivuoja 

- It-enheten 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-01-13  18 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2015/426 

KS § 15 Turismrapport 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner turismutvecklarens rapport och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Turismutvecklare Anna Hjelmberg har kartlagt reseanledningar och tänkbara 

verktyg för att arbeta vidare med Åmåls kommuns turismutveckling. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg från 9 december 2015. 

- Turismrapport från turismutvecklare Anna Hjelmberg från 9 december 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2015-12-16, § 115 

 

Beslutet skickas till 

Turismutvecklare Anna Hjelmberg 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-01-13  19 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2013/148 

KS § 16 Medfinansiering av Fiskeområde 
Vänern 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun medfinansierar Fiskeområde Vänern under programperioden 

2015-2020 med totalt 152 364 kr, det vill säga 25 394 kronor per år. Under år 

2015-2016 tas pengarna ur kommunstyrelsens budget, ansvar 2100, 

verksamhet 1021. 

Frågan om finansiering av 2017-2020 överlåts till bugetutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Fiskeområde Vänern är ett EU-projekt som ska bidra med samordning av insatser 

som kan stärka och utveckla fisket i Vänern. Tre insatsområden föreslås, 

nämligen ett tillväxtområde med starkt varumärke, fisket i balans med 

hälsosamma produkter och god kunskap och hög innovation. 

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om deltagande i Fiskevårdsområde 

Vänern (3 december 2014 KS § 305), men beslutet behöver kompletteras med 

finansiering. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg från 8 december 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU, 2015-12-16, § 116 

Beslutet skickas till 

Turismutvecklare Anna Hjelmberg 

Ekonomienheten 

Budgetutskottet 
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Dnr KS 2015/276 

KS § 17 Medborgarförslag om ”Från Gamla 
stadens torg 1643 till 
Rådstugeparken 2015 - Håkan 
Sandberg med flera Åmålsbor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget samt 

fastställer den ombyggnation av Plantaget som tidigare beslutats av tillväxt- 

arbetsmarknadsutskottet 25 mars (TAU § 31) och behandlats av 

kommunstyrelsen 15 april 2015 (KS § 116). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om plantaget har inkommit 13 augusti 2015 och är 

undertecknat av Connie Almgren, Rolf Bobo Bergström, Mikael Landberg, 

Margareta Nilars, Kenneth Olander, Kjell Persson, Lars-Erik Pettersson, Sven-

Åke Runelid, Jan-Eric Thorin, Björn Weiderstrand, Margit Sandén, Håkan 

Sandberg, Sten Lindström, Kristina Pettersson, Hans Nordström, Margareta 

Nordström, Bo-Ingvar Bolke, Olle Tisell, Margareta Tisell och Hans Plate. 

Medborgarförslaget yrkar att tillväxtutskottets beslut om upprustning av Plantaget 

upphävs och att teknik- och fritidsförvaltningen avbryter arbetena. Vidare yrkar 

medborgarförslaget att upprustning av Plantaget sker enligt medborgarförslaget 

som bland annat omfattar byggnation av ”Rådstugan”. 

Kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutade under våren 2015 förslag till 

ombyggnation av Plantaget. (KS § 116 samt KSTAU § 31) Ombyggnationen av 

plantaget är uppdelat i två olika delar där den första delen redan är genomförd. 

Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att kunna genomföra 

ombyggnationen enligt medborgarförslaget. Detaljplanen för området är medger 

inga byggnader. Man kan inte heller påkalla en mindre avvikelse för att uppföra 

en byggnad på allmän plats, utan här krävs en ny detaljplan. Området innefattas 

också av riksintressen vilket troligtvis skulle innebära en lång och komplicerad 

detaljplaneprocess. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse från enhetschef C-G Bergenholtz från 18 november 2015. 

- Medborgarförslag, inkommet till kanslienheten 13 augusti 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2015-12-16, § 117 

Yrkande 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar att Kommunstyrelsen uppmanar teknik- och 

fritidsnämnden att tills vidare inte genomföra arbeten enligt tillväxt- och 
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arbetsmarknadsutskottets beslut. Ärendet återremitteras till tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet för en bredare information till Åmåls invånare. 

Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till Jan-Eric Thorins (L) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Eric Thorins (L) yrkande och tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottets förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att den som röstar ja bifaller tillväxt- 

och arbetsmarknadsutskottets förslag och den som röstar nej bifaller Jan-Eric 

Thorins (L) yrkande. 

Omröstningen genomförs med nedanstående resultat: 

-Följande 6 personer röstar ja: Ewa Arvidsson (S), Olof Eriksson (S), Cecilia 

Gustafsson (S), Lotta Robertsson Harén (MP), Christer Örtegren (S) och Michael 

Karlsson (S). 

-Följande 5 röstar nej: Håkan Sandberg (L), Lars Ottosson (C), Michael Karlsson 

(M), Ulla Berne (M) och Jan-Eric Thorin (L). 

 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottets förslag. 

 

Beslutet skickas till 

- Tillväxtenheten 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

- Förslagsställarna 
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Dnr KS 2015/289 

KS § 18 Medborgarförslag angående 
Plantaget (paviljong) - Lisbeth 
Vestlund, Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget samt 

fastställer den ombyggnation av Plantaget som tidigare beslutats av tillväxt- 

arbetsmarknadsutskottet 25 mars (TAU § 31) och behandlats av 

kommunstyrelsen 15 april 2015 (KS § 116). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om plantaget har inkommet 26 augusti 2015 och är 

undertecknat av Lisbeth Vestlund. Medborgarförslaget vill belysa den historiska 

delen av plantaget och Åmåls historia genom att anlägga en paviljong i skalenlig 

kopia av Furuhälls dansbana. 

Kommunstyrelsen behandlade under våren 2015 förslag till ombyggnation av 

Plantaget. (KS § 116 samt KSTAU § 31) Ombyggnationen av plantaget är 

uppdelat i två olika delar där den första delen redan är genomförd. 

Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att kunna genomföra 

ombyggnationen enligt medborgarförslaget. Detaljplanen för området är medger 

inga byggnader. Man kan inte heller påkalla en mindre avvikelse för att uppföra 

en byggnad på allmän plats, utan här krävs en ny detaljplan. Området innefattas 

också av riksintressen vilket troligtvis skulle innebära en lång och komplicerad 

detaljplaneprocess. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef C-G Bergenholtz från 16 november 2015 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund från 25 augusti 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2015-12-16, § 118 

Beslutet skickas till 

- Förslagsställaren Lisbeth Vestlund 

- Tillväxtenheten 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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Dnr KS 2015/351 

KS § 19 Remiss om Vänerns 
vattenvårdsplan - Vänerns 
vattenvårdsförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en remiss från Vänerns vattenvårdsförbunds avseende Fem 

skäl att satsa på Vänern. 

Vänerns vattenvårdsförbund försöker skapa en mer levande vattenvårdsplan 

genom skriften ”Fem skäl att satsa på Vänern”, vilken innehåller kampanjer och 

aktiviteter kring fem teman. Dessa kampanjer och aktiviteter ska genomföras 

under perioden 2016-2021. 

Förbundet vill ha svar på följande frågor: 

Är kampanjer ett bra sätt att få en levande vattenvårdsplan? Om inte hur vill du 

istället att förbundet arbetar? 

Har vi rätt tema/kampanjer? Saknar du något? 

Under kampanjåret föreslår vi ett antal aktiviteter. Är dessa bra eller saknar du 

något? 

Vad vill din organisation göra för aktiviteter för Vänern? 

 

Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott har på grund av tidsbrist 

inlämnat ett svar på remissen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad den 10 december 2015 från miljöstrateg Catrin McCann 

- Remiss från Vänerns Vattenvårdsförbund från 8 oktober 2015 

- Vattenvårdsplan - kampanjer 2016-2021 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2015-12-16, § 119 

Beslutet skickas till 

- Miljöenheten 

- Vänerns Vattenvårdsförbund senast 31/12 2015 
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Dnr KS 2015/428 

KS § 20 Avtal om mottagande av 
ensamkommande ungdomar i asyl 
2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtalet i efterhand. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har tecknat ett avtal med Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande ungdomar i asyl, som omfattar 9 platser. Det faktiska 

mottagande har dock varit betydligt större. Nu föreslås ett nytt avtal för 2016 som 

istället omfattar 66 platser, vilket stämmer bättre överens med det faktiska 

mottagandet. Om kommunen inte tecknar nytt avtal beräknas antalet 

ensamkommande ungdomar i Åmål bli ännu högre. 

På grund av tidsbrist behövde avtalet undertecknas under 2015. Tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet godkände avtal om ensamkommande ungdomar i asyl i 

december 2015 (2015-12-16 TAU § 122). Avtalet har undertecknats av 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och förvaltningschef Ivan Stipic. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2015-12-16, § 122 

- Avtal med Migrationsverket 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets 

förslag. 

Beslutet skickas till 

Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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Dnr KS 2015/429 

KS § 21 Verksamhetsövergång MakerSpace 
Kulturenheten till integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godtar verksamhetsövergång för verksamheten Makerspace 

från kulturenheten till integrations-och arbetsmarknadsförvaltning samt det 

nya verksamhetsnamnet MakerSpace Fryshuset Young innovation Hub Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

MakerSpace är en verksamhet som erbjuder en fysisk plats för utbyte samt 

förverkligande av idéer. Våren 2015 anordnade integrations-och 

arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med kulturenheten ett möte med 

Fryshuset för att diskutera gemensamma beröringspunkter vad gäller 

sysselsättning för ungdomar på deras villkor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic av 9 december 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2015-12-16, § 123 

Beslutet skickas till 

- Förvaltningschef Ivan Stipic 

- Kulturchef Stefan Jacobson 

- Enhetschef Porya Khorshid 
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Dnr KS 2014/137 

KS § 22 Information om ombyggnation av 
resecentrum och plattform på 
stationen i Åmål  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket meddelar att man planerar att bygga om plattformen på stationen i 

Åmål under hösten 2017. Innan dess ska upphandling och projektering ske. Enligt 

plan kommer resenärer korsa spåret söder om stationsbyggnaden istället för norr 

om byggnaden som sker idag. 

Kommunen är ansvarig för resecentrum och behöver planera för ombyggnation av 

denna för att anpassa till den nya perrongen. Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

meddelar att tillväxtenheten och teknik- och fritidsförvaltningen bedömer de 

nödvändiga insatserna som förhållandevis små. Finansiering för detta kommer att 

behöva göras i teknik- och fritidsnämndens budget 2017. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2015-12-16, § 126 
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Dnr KS 2015/442 

KS § 23 Försäljning av fastigheten Åmål 
4:16 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om försäljning av 

fastigheten Åmål 4:16. 

Erforderliga handlingar ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 

Michael Karlsson och enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz. 

Sammanfattning av ärendet 

Toveks Lastbilar AB har kontaktat kommunen och vill köpa fastigheten Åmål 

4:16. Företaget vill bedriva försäljning och service av lastbilar, bussar och släp på 

fastigheten. 

Förvaltningen konstaterar att den tänkta etableringen stämmer väl överens med 

detaljplanen och föreslår försäljning enligt kommunens gällande taxa. Detta 

medför en intäkt för kommunen 434 700 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef C-G Bergenholtz från 2015-12-11 inkl. bilagor. 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2015-12-16, § 127 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 
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Dnr KS 2015/435 

KS § 24 Ansökan om införande av 
ordningsvakt i Åmål centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun blir medsökande till Svensk Handels ansökan om införande av 

ordningsvakt enligt Lagen om ordningsvakt § 3. 

Reservation 

Lotta Robertsson Harén (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Polischef Peter Torstensson berättar om det allmänna ordningsläget i Åmål. 

Många invånare och butiksinnehavare upplever en ökad känsla av otrygghet. Ett 

möte har hållits mellan polisen, kommunen och representanter från handeln och 

en tänkbar åtgärd är att ordningsvakter anlitas och att Åmåls kommun och 

handeln delar på kostnaden för detta. 

Vid kommunstyrelsens möte framkommer att Åmåls kommun bör vara 

medsökande till Åmåls Handels ansökan om att en del av Åmåls centrum ska 

omfattas av Lagen av ordningsvakt § 3. Efter beslut från polismyndigheten 

gällande ansökan får vidare beslut fattas om omfattning av 

ordningsvaktsverksamheten och kostnadsfördelning. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Åmål Handel, inkommen 2015-12-15 

- Protokoll kommunstyrelsens TAU 2015-12-16 § 128 

Beslutet skickas till 

- Åmåls Handel 

- Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson 
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Dnr KS 2015/443 

KS § 25 Hantering av stöd till kommuner 
med anledning av 
flyktingsituationen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Det tillfälliga stödet för migration periodiseras till år 2016 och avsätts för 

kommande behov avseende kostnader som uppstår i samband med migration. 

Förslag till riktlinjer för användning av migrationsmedel upprättas under början 

av 2016 av förvaltningschef för integrations- och arbetsmarknadsförvaltning 

tillsammans med ekonomichef. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 17:e december fastställde regeringen att tilldela Åmåls Kommun 28 572 469 

kronor som ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen att användas 

under 2015 och 2016. Kommunen behöver nu besluta hur dessa medel ska 

användas. 

Kommunen har sedan tidigare ett anslag avsett för migrationsmedel, den så 

kallade migrationsfonden, som hanteras via finansförvaltningen. Beslut om 

användande av dessa pengar fattas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef Eva Larsson, daterad 2015-12-21 

Beslutet skickas till 

-Ekonomienheten 

-Förvaltningschef Ivan Stipic 
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KS § 26 Val av ersättare i Styrgrupp Välfärd 
och Folkhälsa efter Thomas 
Fridlund (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet lyfts vid kommande kommunstyrelsemöte. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Fridlund (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i styrgrupp för 

välfärd och folkhälsa. Därför behöver ett fyllnadsval ske. 
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Dnr KS 2015/416 

KS § 27 Analys av rättssäkerhet inom 
kommunens verksamhet med 
anledning av ökad invandring 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Informationen läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen konstaterar att inom vissa av kommunens verksamheter 

uppfylls för närvarande inte krav i lagar och andra bestämmelser. Detta trots 

förvaltningarnas långtgående ansträngningar. Kommunstyrelsen uppmanar 

förvaltningarna att fortsatt försöka lösa situationen efter bästa förmåga. 

- Ärendet överlämnas till kommunrevisionen och fullmäktige för kännedom. 

- Kommunchef Jeanette Lämmel ges i uppdrag att tillskriva Skolverket och 

beskriva kommunens svårigheter med att rekrytera behöriga lärare. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat följande: (2 december 2015, KS § 350) 

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. 

Förvaltningarna redovisar vilka lagar, förordningar, regelverk och allmäna råd 

som i nuläget inte följs eller riskerar att inte följas i sin helhet. Vad gäller att 

prioritera vilka lagar som bör följas i jämförelse med andra anser förvaltningarna 

inte ha möjlighet att yttra sig. Förvaltningen skulle dock uppskatta vägledning i 

frågan från statligt håll exempelvis genom allmänna råd. 

 

Ett antal förslag till åtgärder och omprioriteringar i syfte att underlätta den 

ansträngda situationen kommer att presenteras för kommunstyrelsen senast i mars 

2016. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson, 2015-12-06 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic, 2016-01-06 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, 2015-12-22 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel, 2016-01-07 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-02 § 350 
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Yrkande 

Lars Ottosson (C) yrkar: 

- Kommunstyrelsen konstaterar att inom vissa av kommunens verksamheter 

uppfylls för närvarande inte krav i lagar och andra bestämmelser. Detta trots 

förvaltningarnas långtgående ansträngningar. Kommunstyrelsen uppmanar 

förvaltningarna att fortsatt försöka lösa situationen efter bästa förmåga. 

- Ärendet överlämnas till kommunrevisionen och fullmäktige för kännedom. 

- Kommunchef Jeanette Lämmel ges i uppdrag att tillskriva Skolverket och 

beskriva kommunens svårigheter med att rekrytera behöriga lärare. 

Beslutet skickas till 

- Kommunrevisionen 

- Kommunchefen 
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Dnr KS 2015/417 

KS § 28 Analys av behov av personal- och 
chefsförstärkning och satsningar 
på arbetsmiljö med anledning av 
ökad invandring 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger personalenheten i uppdrag att vidta en fördjupad analys 

gällande personal-, chefs- och arbetsmiljöförstärkande åtgärder i syfte att 

underlätta den ansträngda situationen. Förslag till finansiering ska inkluderas. 

Återrapport ska ske till kommunstyrelsen senast i mars 2016. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat följande: (2 december 2015, KS § 351) 

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. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, 2016-01-05 

- Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg, 2016-01-05 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-02 § 351 

Beslutet skickas till 

- Revisionen 

- Personalenheten 
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Dnr KS 2015/419 

KS § 29 Analys av omprioritering av 
arbetsuppgifter/arbetsområden 
inom kommunens verksamheter 
med anledning av ökad invandring 

Kommunstyrelsens beslut 

- Gällande kommunstyrelsen ges kommunchef Jeanette Lämmel och 

förvaltningschef Ivan Stipic i uppdrag att ta fram förslag på reviderade 

verksamhetsplaner för 2016 senast i mars 2016. 

- Vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmanas ta 

fram förslag på reviderade verksamhetsplaner för 2016 senast i mars 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat följande (2 december 2015 § 353): 

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

inom verksamheterna som kan prioriteras ned under 2016. En 

konsekvensbeskrivning ska bifogas. 

 

Förvaltningarna presenterar tänkbara områden och ber att få återkomma med 

närmare med förslag till reviderade verksamhetsplaner. Slutligt beslut om dessa 

ska tas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson, 2015-12-06 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic, 2016-01-06 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, 2015-12-22 

- Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-02 § 353 

Beslutet skickas till 

- Kommunchefen 

- Förvaltningschef Ivan Stipic 

- Vård- och omsorgsnämnden 

- Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 30 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegeringsbeslut som inkommit sedan föregående möte behandlas. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över personalchef Per Ljungbergs delegeringsbeslut, 2016-01-07 

- Delegeringsbeslut från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson, 2015-12-14 

- Delegeringsbeslut från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson, 2015-12-03 

- Delegeringsbeslut från enhetschef C-G Bergenholtz, 2015-11-27 

- Delegeringsbeslut från kanslichef Ida Rådman, 2015-11-30 

- Delegeringsbeslut från kanslichef Ida Rådman, 2015-11-30 

- Delegeringsbeslut från kostchef Elisabeth Eskfeldt, 2015-11-28 

- Förteckning över delegeringsbeslut från räddningschef Lars-Ove Öhrn juli-

december 2015 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut: 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om försörjningsstöd, 2015-11-01 till 

2015-11-30 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om flykting försörjningsstöd, 2015-11-01 

till 2015-11-30 

- 5 sammanställningar av delegeringsbeslut om färdtjänst, 2015-11-01 till 2015-

11-30 

- 3 sammanställningar av delegeringsbeslut om riksfärdtjänst, 2015-11-01 till 

2015-11-30 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om riksfärdtjänst, 2015-12-01 till 2015-

12-31 
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KS § 31 Rapportering av kommunala 
protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet, 2015-12-16 

- Protokoll från arbetsutskottet, 2015-12-09 

- Protokoll från handikapprådet, 2015-12-11 

 


