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Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Ulla Berne 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2016-02-10 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Lovisa Gunnarsson 

 

Plats och tid KS-salen kl. 09:00–12:20 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), Ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Mikael Norén (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Ulla Berne (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Cecilia Gustafsson (S), ersätter Wilhelm Bodmark (S) 

Michael Karlsson (M), ersätter Johan Paulsson (M) 

Håkan Sandberg (L), ersätter Jan-Eric Thorin (L) 
  
Ersättare Fredrik Bengtsson (S) 

Birgit Karlsson (MP) 

Thomas Olson (L) 
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Övriga deltagare Eva Larsson, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 32-38, 40-

42 

Irene Larsson, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 

Jeanette Lämmel, kommunchef, kommunstyrelseförvaltningen 

Lovisa Gunnarsson, nämnsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 

Per Ljungberg, personalchef, kommunstyrelseförvaltningen 

Stefan Jacobson, Kulturchef, kommunstyrelseförvaltningen, § 50 

Sumali Skott, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 

Jan Andersson, kommunikatör, §§ 45-48 

Anna Hjelmberg, turismutvecklare, §§ 45-48 

Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef tillväxtenheten, §§ 45-48 

Annika Brodén, utredare , § 49 
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KS § 58 Information om banteknikerutbildning 35 

KS § 59 Ansökan om deltagande i Miljömålskonferens - Anne Sörqvist (C) 36 
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KS § 32  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Ulla Berne (M) väljs som justerare. 
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KS § 33 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

- Ärende 19 om Välfärds -och folkhälsoprogram 2016-2019 styrks. 

- Ärende 28 Testärende meetings stryks. 

- Information om banteknikerutbildning läggs till. 

- Ansökan om deltagande i Miljömålskonferens, Anne Sörqvist (C) läggs till. 
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Dnr KS 2015/338 

KS § 34 Finanspolicy för Åmåls 
Kommunkoncern 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokument 

Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern. 

Sammanfattning av ärendet 

Finanspolicyn ska utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den 

finansiella hanteringen inom Åmåls kommun. Finanspolicyn styr 

medelsförvaltning för såväl den löpande finansiella verksamheten som den 

finansiella upplåningen. Finanspolicyn fastställs av kommunfullmäktige. 

Följande ändringar görs i dokumentet Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern, 

kapitel 3.6, inför kommunstyrelsens möte: 

- Benämningen regionen ersätts med Åmåls kommun. 

- Sätt punkt efter alkoholvaror. 

Följande ändringar görs i dokumentet Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern 

inför kommunfullmäktiges möte: 

- Bilaga 2 och 3 stryks. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef Eva Larsson, daterad 18 december 2015 

- Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern 

- Protokoll kommunstyrelsens AU, 2016-01-27, § 7 

Yrkande 

Lars Ottosson (C) yrkar att bilaga 2 och 3 stryks från dokumentet Finanspolicy för 

Åmåls kommunkoncern. 

Michael Karlsson (S) och Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till Lars Ottossons (C) 

ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Därefter ställer ordföranden 

proposition på Lars Ottossons (S) ändringsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2015/444 

KS § 35 Ekonomisk uppföljning efter 
november 2015 - teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen för Åmåls del och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett överskott med 800 000 

kronor efter november. 

Vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) i Säffle förväntas redovisa 

ett underskott med minus 150 000 kronor och renhållningsverksamheten ett 

underskott med minus 750 000 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 % från och med 1 januari 2016 godkändes av kommunfullmäktige i Åmål i 

november. I nuläget förväntas VA-verksamheten i Åmål redovisa ett överskott 

med cirka 2,5 miljoner kronor. 

Renhållningsverksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med 300 000 

kronor vid årets slut medan miljöstationen Östby förväntas redovisa ett underskott 

på minus 500 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 15 december 2015. 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef för teknik- och fritidsförvaltningen Helen 

Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson daterad 7 december 2015. 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens AU, 2016-01-27, § 8 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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KS § 36 Information om projektbudgetering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf ekonomichef Eva Larsson informerar under kommunstyrelsens möte i februari 

2016 om projektbudgetering. 
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Dnr KS 2015/345 

KS § 37 Slutlig fördelning bidrag för 2016 - 
Samordningsförbundet Bengtsfors, 
Åmål, Dals-Ed, Säffle och Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundets budget finansieras till 50 % av staten, 25 % av 

landsting/region och 25 % av deltagande kommuner gemensamt. 

Försäkringskassan har meddelat att den statliga tilldelningen skulle ökas med 632 

000 kronor under 2016. 

Samordningsförbundet fastställde i en skrivelse från 5 oktober 2015 ett 

preliminärt ökat anslag för samtliga parter i Samordningsförbundet. För Åmåls 

del innebar detta ett extra anslag på 76 000 kronor under 2016. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2015 (KS § 263) att avsätta 

ytterligare 76 000 kronor under 2016 till Samordningsförbundet, under 

förutsättning att även övriga parter i Samordningsförbundet också avsätter extra 

medel. 

För 2016 har dock inte alla parter i Samordningsförbundet haft möjlighet att fullt 

ut matcha statens ökade tilldelning och Samordningsförbundet har därför 

reviderat tilldelningen för samtliga parter. Samordningsförbundet meddelade i en 

skrivelse daterad 7 december 2015 den slutliga tilldelningen som är lägre än det 

preliminära ökade anslaget som meddelades den 5 oktober 2016 och som 

kommunstyrelsen beslutade om den 14 oktober 2015. Det slutliga ökade anslaget 

för Åmåls kommun uppgår till 38 000 kronor för 2016. 

Beslutsunderlag 

-Skrivelse från Samordningsförbundet, daterad 7 december 2015 

-Verksamhetsplan för 2016, Samordningsförbundet, daterad 13 november 2015 

-Protokollsutdrag från KS 14 oktober 2015, § 263 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens AU 2016-01-27, § 9 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/64 

KS § 38 Revidering av strategiska 
utvecklingsområden och 
strategiska mål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- anta de reviderade strategiska utvecklingsområdena och de strategiska målen att 

gälla för innevarande mandatperiod med start i samband med 

budgetprocessen för år 2017. 

- Hållbarheten i strategiska utvecklingsområden och strategiska mål ska ses över i 

samband med ny mandatperiod. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra punkt fyra under rubriken avseende 

perspektiv som ska ha följande lydelse: Av kommunfullmäktige fastställda 

styrdokument som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall specifika 

nämndområden/förvaltningar ska alltid beaktas.  

Revidering av dokumentet görs till fullmäktiges sammanträde i februari. 

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska arbetsgruppen har gjort en översyn av de strategiska 

utvecklingsområdena och strategiska målen och föreslår följande: 

Lärande och utveckling – ”I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och 

bildning genom hela livet” 

Livslång trygghet – ”I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda 

förhållanden” 

Företagsamhet och kreativitet – ”Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, 

egen försörjning och företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och 

stimulera kreativa idéer. 

Kultur och rekreation – ”Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och 

rekreation i fokus” 

Följande perspektiv ska genomsyra alla utvecklingsområden: 

Välfärd och folkhälsa 

Klimat och miljö 

Demokrati och delaktighet 

Hänsyn ska också tas till av kommunfullmäktige fastställda styrdokument som 

berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall specifika 

nämndsområden/förvaltningar. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunchefen daterad 2016-02-01 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar enligt förvaltnings förslag. 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till Michael Karlssons (S) förslag. 

Lars Ottosson (C) yrkar i tillägg att följande ändring görs under punkt fyra i 

rubriken avseende perspektiv: ”Av kommunfullmäktige fastställda styrdokument 

som berör kommunen i sin helhet samt i vissa fall specifika 

nämndområden/förvaltningar ska alltid beaktas”.  

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till Lars Ottossons (C) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: Michael Karlssons (S) förslag 

och Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande avseende punkt fyra under rubriken 

perspektiv. 

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

att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Därefter ställer han proposition på Lars 

Ottossons (L) tilläggsyrkande och konstaterat att kommunstyrelsen beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-02-10  13 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2015/383 

KS § 39 Översyn av kommunens arbetssätt 
gällande mål och 
verksamhetsplaner 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Arbetssättet ska vara knutet till årshjulet och tydliggöra vilka mål som antas 

av kommunfullmäktige. 

2. Nämnderna ska själva ges rätt att anta och revidera sin respektive 

verksamhetsplaner utifrån av fullmäktige anslagen nivå. Kravet på 

återrapportering till kommunstyrelsen vid väsentliga förändringar kvarstår. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra punkt 2 i förvaltningens förslag till följande: 

Nämnderna ska själva ges rätt att anta och revidera sina respektive 

verksamhetsplaner utifrån av fullmäktige anslagen nivå. Kravet på 

återrapportering till kommunstyrelsen vid väsentliga förändringar kvarstår. 

Reservation 

Håkan Sandberg (L) reserverar sig mot punkt 2 i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 10 november 2015, KS § 291 kommunchefen i 

uppdrag att ta fram ett förslag på förtydligat arbetssätt gällande kommunens mål 

och verksamhetsplaner. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2016. 

- Dokument ”Årshjul” 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar enligt förvaltningens förslag. 

Håkan Sandberg (L) yrkar avslag till punkt 2 i förslaget. 

Lars Ottosson (C) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkandet att punkt 2 

kompletteras med följande: utifrån av fullmäktige anslagen nivå. Kravet på 

återrapportering till kommunstyrelsen vid väsentliga förändringar kvarstår.  

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger: Michael Karlssons (S) yrkande 

enligt förvaltningens förslag och Håkan Sandbergs (L) förslag om avslag av punkt 

2 samt Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på Michael Karlssons (S) förslag och Håkan 

Sandbergs (L) förslag, och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt 

Michael Karlssons (S) förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande 

och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2015/8 

KS § 40 Uppföljning av internkontrollplan  
2015 för barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av information och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i sin internkontrollplan för 2015 beslutat att 

följa upp sex processer/rutiner. Resultatet från uppföljningen är att följande 

processer/rutiner fungerar: 

- Delegeringsreglemente 

- Informations- och uppföljningsansvar upp till 20 år 

- Rutin för uppföljning av elever som riskerar att inte nå målen 

- Skolfrånvaro 

Två processer/rutiner fungerar, men behöver utvecklas. 

 

- Systematiska kvalitetsarbetet 

- Åtgärder mot kränkande behandling 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 15 december 2015, BUN § 226 

- Uppföljningsrapport daterad 20 november 2015 

- Protokoll kommunstyrelsens AU 2016-01-27, § 10 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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Dnr KS 2015/445 

KS § 41 Internkontrollplan 2016 för barn- 
och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av information och lägger den 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). 

Som underlag för beslut av internkontrollplan finns förvaltningens 

sammanställning över det gångna årets internkontrollarbete - kartlagda 

processer/rutiner och dess risker samt beskrivna kontroller och resultat från 

testning. 

Barn- och utbildningsnämnden har till representanter för intern kontroll utsett 

arbetsutskottets ledamöter. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har valt följande fyra 

processer/rutiner att ingå i förslag till internkontrollplan för 2016: 

- Budgetuppföljningar 

- Handlingsplan vid hot och våld 

- Systematiskt kvalitetsarbete - bedömning och betygssättning 

- Systematiskt kvalitetsarbete - trygghet och studiero 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till barn- och 

utbildningsnämnden i november 2016. Ansvarig är förvaltningschefen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 15 december 2015, BUN § 227 

- Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2016, daterad 20 november 2015 

- Protokoll kommunstyrelsens AU, 2016-01-27, § 11 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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Dnr KS 2015/427 

KS § 42 Uppföljning av internkontrollplan 
2015 - vård- och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av information och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av intern kontroll omfattar åtta områden under 2015. Dessa är: 

- Effektiv hantering av utskrivningsklara patienter från länssjukvården 

- Egenkontroll matdistribution 

- Kontaktpersonal 

- Körjournaler 

- Lex Sarah 

- Rutin vid förhandsbedömning vid eventuell utredning av barn och unga 

- Rutin vid sjukfrånvaro 

- Samverkansavtal gällande APT 

Resultatet följs upp i juni och november, framkommer brister ska dessa fortsatt 

följas upp och åtgärdas. 

Nämnden fortsätter arbetet 2016 med samma områden. Dessutom fastställs nya 

områden för internkontroll i början av 2016. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 26 november 2015, VON § 201 

- Tjänsteskrivelse uppföljning av intern kontroll 2015, daterad 18 november 2015 

-Protokoll kommunstyrelsens AU 2016-01-27, § 12 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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Dnr KS 2013/11 

KS § 43 Delegeringsreglemente för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderat delegeringsreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegeringsreglemente reviderades senast under våren 2015. 

Det är ett dokument som ständigt ska hållas uppdaterat, utifrån 

organisationsförändringar och politisk viljeinriktning. 

Sedan dess har ett antal förslag till förändringar inkommit vilka nu sammanställts 

i förslag till reviderat delegeringsreglemente för kommunstyrelsen. Dessa är 

markerade med grönt. 

Under avsnittet 1.1 finns en reviderad och två nya punkter som avser 

ställföreträdande kommunchef. Tidigare var det inte reglerat vem eller vilka som 

fick utse ställföreträdande kommunchef. 

Under avsnittet 4.1.1 finns ett antal reviderade och nya punkter. Kommentarer till 

dessa finns i bilaga skriven av tillförordnad enhetschef Ulrika Kvamme. 

Efter fattat beslut kommer numreringen att göras om. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 11 december 2015 

inklusive bilaga 

- Förslag till reviderat delegeringsreglemente daterat 15 september 2015 

- Protokoll kommunstyrelsens AU, 2016-01-27, § 13 

Beslutet skickas till 

Tf enhetschef Ulrika Kvamme 

Förvaltningschef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunchef 
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Dnr KS 2015/418 

KS § 44 Kommunalt ansvar för 
evakueringsplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med att igångsätta de anmälda 

evakueringsplatserna till dess att mottagandet i länet är jämnare, det vill säga 

att kommuner som har ett jämförelsevis lågt mottagande av nyanlända i 

etablering/nyanlända i asyl ökar sitt mottagande avseende dessa och/eller 

evakueringsplatser. 

Sammanfattning av ärendet 

Evakueringsplatser är tillfälligt boende där asylsökande kan vistas i några dygn 

tills en stadigvarande placerings hittas. Åmåls kommun gjorde i höstas en 

inventering gällande möjliga evakueringsplatser och anmälde 110 platser till 

Länsstyrelsen. Vid en undersökning framkom att över hälften av kommunerna i 

länet inte anmält några platser alls. Detta trots att Åmåls kommun är en kommun 

som tagit och tar emot många nyanlända. Fördelningen är mycket ojämn i länet 

vilket lämnar möjlighet för de kommuner som ej tagit emot i samma takt att 

jämna ut detta genom att anmäla evakueringsplatser. Mot bakgrund av detta 

föreslås Åmåls kommun att avvakta med att igångsätta de anmälda 

evakueringsplatserna tills dess att mottagandet fördelats jämnare. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic, daterad 2016-01-14 

- Bilagor till tjänsteskrivelse 

-Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2016-01-20, § 7 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) tillstryker förslaget. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

Enhetschef Porya Khorshid 

Länsstyrelsen 
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Dnr KS 2015/193 

KS § 45 Återrapport av annonsstrategi, 
Vågen 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 2016, KS § 9, beslutade 

kommunstyrelsen att återrapport av annonsstrategi angående Vågen 1 skulle ske 

till kommunstyrelsen i februari 2016. 

Vid dagens möte redovisar kommunikatör Jan Andersson och turismutvecklare 

Anna Hjelmberg i vilken omfattning annonsering har skett och i vilka medier. 

Annonsering planeras även ske på den norska marknaden. 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunstyrelsen, 2016-01-13, § 9 
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Dnr KS 2015/296 

KS § 46 Återrapport av annonsstrategi, 
Örnäs camping 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 2016, KS § 10, beslutade 

kommunstyrelsen att återrapport av annonsering avseende Örnäs camping skulle 

ske till kommunstyrelsen i februari 2016. 

Vid dagens möte redovisar kommunikatör Jan Andersson och turismutvecklare 

Anna Hjelmberg i vilken omfattning annonsering har skett och i vilka medier. 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunstyrelsen, 2016-01-13, § 10 
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Dnr KS 2016/39 

KS § 47 Sommarevenemang 2016  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till sommarevenemanget Hamnkalaset. 

Finansiering av evenemanget - 150 000 kronor - finansieras ur kommunstyrelsens 

budget, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxtenheten vill i samarbete med föreningar och näringsliv arrangera 

familjevenemanget Hamnkalaset. Evenemanget är ett naturligt led i 

turismutvecklingen av Åmål som besöksmål. Enheten bedömer att kostnaden 

uppgår till 150 000 kronor, vilket inte inryms i enhetens budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg, daterad 2016-01-13 

Protokoll från Kommunstyrelsens TAU 2016-01-20, § 5 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar på återremiss. 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets 

förslaget med förtydligande att finansiering ska framgå i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Sandbergs (L) återremissyrkande och 

finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets 

förslag med Michael Karlssons (S) tilläggsyrkande om finansiering och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Teknik- och fritidsnämnden 
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Dnr KS 2015/437 

KS § 48 Införande av turist-båttrafik mellan 
Säffle och Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Åmåls kommun arrangerar båttrafik 

mellan Säffle och Åmål under fem veckor i juli och augusti 2016 under 

förutsättning att Säffle kommun deltar i projektet. 

Finansiering - 90 000 kronor - tas ur kommunstyrelsens budget, ansvar 2100, 

verksamhet 1021. 

Kommunstyrelsen beslutar att en återrapport ska lämnas till kommunstyrelsen 

efter båttrafiken avslutats, senast i oktober 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

För att stärka besöksnäringen, dess entreprenörer och samtidigt marknadsföra 

Vänern som ett turistmål har ett förslags lagts om att arrangera turistisk båttrafik 

mellan städerna. 

Tjänstemän från Åmål och Säffle kommun har diskuterat möjligheten till att 

under sommaren 2016 arrangera turistisk båttrafik mellan Åmål, Örnäs, Säffle 

och Duse Udde och kommit fram till ett förslag. Förslaget innebär att två turer 

mellan städerna ska genomföras två gånger per vecka under fem veckor mellan 

veckorna 27-31. Valet av entreprenör som ska genomföra båttrafiken behöver ske 

via upphandling. Båttrafiken under 2016 ska ses som en försöksverksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare A Hjelmberg, daterad 2016-01-17 

- Förslag till färdplan 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 2016-01-20, § 6 

Yrkande 

Lars Ottosson (C) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande att en återrapport 

ska ske efter sommaren. 

Ulla Berne (M) och Håkan Sandberg (L) yrkar avslag på förslaget. 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på tillväxt -och arbetsmarknadsutskottets förslag 

mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxt - och 

arbetsmarknadsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet om återrapport och 

finner att kommunstyrelsen beslutar om detta. 
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Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Näringslivsenheten Säffle kommun 
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Dnr KS 2015/252 

KS § 49 Revidering av ägardirektiv för 
Dalslands Turist AB 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för 

Dalslands Turist AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Dalslands Turist AB (DTAB) uttrycker i en skrivelse från 2015-06-

23 det som mycket angeläget att ägarna är tydliga i sina förväntningar på DTAB. 

Ägardirektivet har inte förändrats sedan bolaget bildades. Ett förslag till nytt 

ägardirektiv har därför tagits fram av en arbetsgrupp med en representant per 

kommun. 

I det förslag som nu finns för ägardirektivet för DTAB har det dels tagits bort 

sådant som redan finns i bolagsordningen, dels har det förtydligats vilken nytta 

bolaget ska ha för ägarna. I förslaget är ägarnas förväntningar nu tydligt angivna i 

punktform. En viktig skillnad är de definierade nyckeltal som gör det möjligt att 

utvärdera och sätta konkreta mål för DTAB. 

Utredare Annika Brodén redovisar framtagandet av ägardirektiv för Dalslands 

Turist AB för kommunstyrelsen den 10 februari 2016. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från utredare Annika Brodén, daterad 2015-12-10 

- Förslag på reviderat ägardirektiv 2015-2018 

- Ägardirektiv för Dalslands Turist AB 

- Protokoll från Kommunstyrelsens TAU 2016-01-20, § 3 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsutvecklare Annika Brodén 

Dalslands Turist AB 
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Dnr KS 2015/326 

KS § 50 Kulturplan 2016-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Kulturplan 2016-2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturplanen bottnar i det kulturpolitiska programmet ”Att lyfta blicken” som 

antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2013. Kulturprogrammet anger 

färdriktning, synsätt och kulturpolitiska mål för kommunen. Kulturplanen anger 

hur vi uppnår måluppfyllelse inom varje verksamhetsområde. Planen är giltig 

under 2016-2018 och kommer varje år att utvärderas tillsammans med 

medarbetare och aktörer som är involverade i utvecklingsarbetet. 

Kulturchef Stefan Jacobsson redovisar Kulturplan 2016-2018 för 

kommunstyrelsen 10 februari 2016. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Kulturplan 2016-2018 

Protokoll från kommunstyrelsens KU, 2015-11-12, § 36 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 
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Dnr KS 2014/87 

KS § 51 Motion - införande av obligatorisk 
läxhjälp i skolan - Ulf Hanstål (M) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

obligatorisk läxhjälp med motiveringen att barn- och utbildningsförvaltningen 

redan arbetar i motionens anda utifrån gällande lagstiftning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Hanstål (M) lämnade in en motion angående läxhjälp den 25 augusti 2014. 

Motionens behandlades i barn- och utbildningsnämnden (BUN) 15 december 

2014 (BUN § 199) och den 25 augusti 2015 (BUN § 158), KF 28 oktober 2015 

(KF § 218). 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015 att återremittera motionen till BUN 

för att komplettera svaret med de planerade åtgärderna och tidsplan för införandet 

av dessa, som man anser skall kunna ersätta den fysiska läxhjälpen som många 

saknar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att motionen om obligatorisk läxhjälp 

ska avslås med motiveringen att förvaltningen redan arbetar i motionens anda 

utifrån gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 15 december 2015, BUN § 224 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 24 november 

2015 

- Motion från Ulf Hanstål (M), daterad 25 mars 2014 

-Protokoll kommunstyrelsens AU, 2016-01-27, § 15 

Yrkande 

Mikael Karlsson (M) yrkar att beslutet ändras enligt följande ”Att snarast, av 

rättviseskäl, både för lärare och elever införa likvärdig läxhjälp på alla skolor i 

kommunen”.  

Lars Ottosson (L) yrkar bifall till Mikael Karlssons (M) yrkande. 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskott förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Karlssons (M) yrkande mot 

arbetsutskott förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottet. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef Enheten grundskola 

Motionären 
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Dnr KS 2015/146 

KS § 52 Motion - Bed and Breakfast - 
uppdrag att inventera intresse och 
underlätta att starta verksamhet - 
Ulla Berne (M), Anne Sörqvist (C), 
Håkan Sandberg (L) och Christer 
Törnell (KD) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bifogad handling som en 

tillståndsguide för startande av bed and breakfast-verksamhet i Åmåls 

kommun och anser därigenom motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxtenheten har som svar på Alliansens motion sammanställt ett dokument 

som beskriver vilka krav som ställts på verksamheten bed and breakfast, med 

avseende på bygglov, säkerhet, tillgänglighet och miljö. Dokumentet beskriver 

vilka tillstånd och anmälningar som kan vara aktuella och vem i kommunen som 

ska kontaktas gällande olika frågor. Detta dokument kan läggas upp på 

kommunens hemsida och användas av de olika enheterna för att informera 

medborgare om möjligheterna att bedriva denna typ av verksamhet. 

Följande tillägg görs i tjänsteskrivelsen: 

- Tillväxtenheten arbetar i team med berörda enheter 

- Tillväxtenheten har som ambition att hantera ärenden skyndsamt 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från planingenjör Sofia Buhrgard daterad 11 januari 2016 

- Tillståndsguide för Bed & Breakfast 

- Motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 

inkommen 28 april 2015 

- Protokoll kommunstyrelsens AU, 2016-01-27, § 16 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tillväxtenheten 

Motionären 
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Dnr KS 2015/254 

KS § 53 Tillsättning av anställning som 
ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Stig Arne Olsson anställs som ekonomichef 100 % under andra kvartalet 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Per Ljungberg meddelar att rekryteringsgruppen föreslår att Stig 

Arne Olsson anställs som ekonomichef 100 % under andra kvartalet 2016. 
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Dnr KS 2015/440 

KS § 54 Val av ersättare i Styrgrupp Välfärd 
och Folkhälsa efter Thomas 
Fridlund (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Anelia Dotcheva (C) som ersättare för 

Thomas Fridlund (C) i Styrgrupp Välfärd och Folkhälsa. 

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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KS § 55 Rapportering av kommunala 
protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

-Kommunstyrelsens AU, 2016-01-13 och 2016-01-27 

- Kommunstyrelsens TAU 2016-01-20 

-Protokoll från Åmåls Kommunfastigheter AB, 2015-12-10 med 

Bilaga Prognos, bostads- förvaltnings och kommersiella fastigheter. 

-Protokoll, Stadsnät i Åmål AB, 2015-12-01 
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KS § 56 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegeringsbeslut som inkommit sedan förgående möte behandlas. 

Beslutsunderlag 

- Kommunchefens delegationsbeslut avseende attestpliktiga kommunstyrelsen 

2016, 2016-02-04 

- Förteckning över personalchef Per Ljungbergs delegeringsbeslut, 2016-02-03 

- Delegeringsbeslut från tillförordnad enhetschef Ulrika Kvamme, 2016-01-29 

- Delegeringsbeslut från kostchef Elisabeth Eskfelt, 2016-01-20 

- Delegeringsbeslut från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson, 2016-01-07 

- Delegeringsbeslut från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson, 2016-01-18 

- Delegeringsbeslut från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson, 2016-01-27 

- Delegationsbeslut från kanslichef Ida Rådman, 2016-01-22 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut: 

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

2015-12-31 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om flyktning försörjningsstöd, 2015-12-

01 till 2015-12-31 

- 4 sammanställningar av delegeringsbeslut om färdtjänst, 2016-01-01 till 2016-

01-31 
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KS § 57 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Nyhetsbrev från Energi- och klimatsamverkan Dalsland, januari 2016 

Nyhetsbrev från Samordningsförbundet Dalsland, november 2015 
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KS § 58 Information om 
banteknikerutbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) informerar om banteknikerutbildning. 
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KS § 59 Ansökan om deltagande i 
Miljömålskonferens - Anne Sörqvist 
(C)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Anne Sörqvists (C) ansökan om att få delta 

i Miljömålskonferens den 9 mars 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Sörqvist (C) ansöker om tillstånd att få delta i Miljömålskonferens den 9 

mars 2016. 

 


