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KS § 143 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Olof Eriksson (S) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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KS § 144 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs utan några ändringar. 

__________
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Dnr KS 2016/169 

KS § 145 Ekonomisk prognos mars 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Budget följs upp tio gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga eventuell 

avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Det prognostiserade 

årsresultatet efter mars månads utgång uppgår för Åmåls kommun som helhet till 

3 727 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos mars 2016 daterad 18 april 2016 

- Bilaga, Ekonomisk prognos mars 2016 daterad 18 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/178 

KS § 146 Ekonomisk uppföljning efter mars 
2016 - teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett nollresultat efter 

mars månad. 

VA-verksamheten i Säffle förväntas redovisa ett nollresultat vid årets slut medan 

renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott på minus 510 000 kronor. 

I Åmål förväntas VA-verksamheten i nuläget redovisa ett nollresultat och 

renhållningsverksamheten förväntas följa budget. 

Östbys verksamhet prognostiserar ett underskott på minus 425 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 12 april 2016 

- Ekonomisk rapport för teknik- och fritidsnämnden efter mars 2016  

daterad 5 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________
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Dnr KS 2016/188 

KS § 147 Årsredovisning 2015 för 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-
Ed, Säffle, Årjäng (BÅDESÅ) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Samordningsförbundets årsredovisning vad gäller Åmåls kommuns del för 2015 

och lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet arbetar med finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalandsregionen, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds, Säffle 

och Årjängs kommuner. 

Årsredovisningen visar en avvikelse mot budget som uppgår till plus 405 000 

kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att insatser inte genomförts i den 

omfattning som planerats. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015 daterad 25 april 2016 

- Revisionsberättelse daterad 25 april 2016 

- Granskningsrapporter daterade 25 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet 

__________
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Dnr KS 2016/164 

KS § 148 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - hamnkalaset 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar tilldelning av 100 000 kronor till Hamnkalaset 21-23 

juli 2016 för att främja integration och kulturell förståelse. 

Finansiering sker ur anslaget - Tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända. 

Sammanfattning av ärendet 

Hamnkalaset fungerar som en arena där människor med olika social, kulturell, 

ekonomisk och nationell bakgrund möts och integreras. Att erbjuda ett varierat 

utbud och hög kvalitet av artister från olika kulturer med varierade genrer är av 

stor vikt för att lyckas skapa detta. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg  

daterad 11 april 2016 

- Ansökan om medel från tillväxtenheten daterad 11 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Turismutvecklare Anna Hjelmberg 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/162 

KS § 149 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel till barn- och 
utbildningsnämnden - uppkommet underskott 
under 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 5 294 000 kronor för att 

täcka det uppkomna underskottet i budget för år 2016, vilket härrörs till ökat antal 

barn/elever med annat modersmål än svenska. 

Finansiering sker ur anslaget - Tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av ökat antal barn/elever i samtliga barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter med anledning av flyktingmottagandet har det uppkommit ett 

underskott i budget för år 2016 på 5 294 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ansöka om medel ur anslaget 

tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända. 

Medlen ska användas för att möta behov och uppfylla gällande lagstiftning; 

kostnader för lärarpersonal, stöd-/resurspersonal, ökad ledningsresurs, ökade 

bidrag till friskolor samt minskade barnomsorgsavgifter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 11 april 2016 

- Ansökan om medel från barn- och utbildningsnämnden daterad 11 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/165 

KS § 150 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - kostenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar kostenheten medel för att tillgodose förskolan och 

skolans ökade behov av måltider enligt ansökan från kostchef Elisabeth Eksfelt. 

Finansiering sker ur anslaget - Tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om medel har inkommit från kostchef Elisabeth Eskfelt på grund av 

ökade kostnader för produktion och bemanning i centralköket vid 

Karlbergsgymnasiet samt vid mottagningskök vid förskolorna Sveaparken och 

Karlberg. Ansökan görs för att kunna tillgodose förskolan och skolans ökade 

behov av måltider. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kostchef Elisabeth Eskfelt daterad 11 april 2016 

- Ansökan om medel från kostenheten daterad 11 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Kostchef Elisabeth Eskfelt 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/171 

KS § 151 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar tilldelning av medel om 372 000 kronor till 

överförmyndarenheten för tillsättning av två tjänster. 

Finansiering sker ur anslaget - Tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens mottagning av asylsökande avspeglas i överförmyndarverksamheten 

i och med att de ensamkommande barn som vistas i kommunen ska ha en 

förordnad god man. Gode männen står under tillsyn och arvoderas av 

överförmyndarenheten. 

Tillgången på gode män är av avgörande betydelse när det gäller skyndsam och 

effektiv handläggning av ärenden med ensamkommande barn. 

Överförmyndarenheten har till viss del fått lägga andra arbetsuppgifter åt sidan, 

vilket har påverkat handläggningstiderna för de övriga ärenden som enheten har 

ansvar för. Överförmyndarenhetens bedömning är att enheten för 2016 behöver 

förstärkas med resurser motsvarande två tjänster för att effektivare kunna 

handlägga godmanskapsärenden för de ensamkommande barnen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 11 april 2016 

- Ansökan om medel från Överförmyndarverksamheten daterad 13 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Conny Johansson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/181 

KS § 152 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen - stationsvärdar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen  

630 000 kronor till tre tjänster som stationsvärdar enligt bifogad ansökan från 

förvaltningschef Ivan Stipic. 

Finansiering sker ur anslaget - Tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända. 

En sammanställning av uppkomna kringkostnader på grund av för lågt byggd 

perrong ska tas med till en framtida förhandling med Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med tjänsterna är att ge stöd och trygghet till resenärer vid av- och 

påstigning av tåg på stationen i Åmål då perrongen är för lågt byggd. Det är även 

en trygghet för nyanlända att på stationen kunna få hjälp på annat språk än 

svenska. Syftet är även att få ut fler nyanlända på arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 21 april 2016 

- Ansökan från integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen  

daterad 21 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att en sammanställning av uppkomna 

kringkostnader på grund av för lågt byggd perrong ska tas med till en framtida 

förhandling med Trafikverket. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag till beslut vilket kommunstyrelsen bifaller. Därefter ställer 

ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

Controller Helene Andersson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/182 

KS § 153 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen - underhåll och 
anpassning av vandrarhemmet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen  

1 650 000 kronor för fastighetsunderhåll och anpassningar enligt bifogad ansökan 

från förvaltningschef Ivan Stipic. 

Finansiering sker ur anslaget - Tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med fastighetsunderhållet är att hålla fastigheten i nödvändigt skick för 

ändamålet. Underhåll av fastigheten behövs för att kunna tillmötesgå de krav som 

ställs på verksamheten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 21 april 2016 

- Ansökan från integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen  

daterad 21 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

Controller Helene Andersson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/184 

KS § 154 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - Dalslands litteraturförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bordläggs och tas upp på kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde den 8 juni 2016. 

Vidare beslutas att Dalslands litteraturförening närvarar vid nästkommande möte 

för att delge information om projektet. Kommunchefen ges även i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för ett utvidgat reglemente rörande ansökningar ur 

migrationsfonden. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Litteraturförening avser hålla en skrivarkurs riktad till unga 

utlandsfödda som främjar språkutvecklingen men som även gör deras röster 

hörda. På så vis ökar man även förståelsen för de nyanlända Åmålsborna och 

deras situation. 

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på initiativet från 

Dalslands litteraturförening och anser att en sådan insats främjar integration och 

skapar en plattform för möten mellan olika kulturer. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 21 april 2016 

- Ansökan från Dalslands Litteraturförening 

- Bilaga från Dalslands Litteraturförening daterad 12 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Yrkande 

Mötet ajouneras mellan 10:15-10:25 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet bordläggs och tas upp på kommunstyrelsen 

nästkommande sammanträde den 8 juni 2016. Michael Karlsson yrkar vidare att 

Dalslands litteraturförening närvarar vid nästkommande möte för att delge 

information om projektet. Kommunchefen ges även i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett utvidgat reglemente rörande ansökningar ur 

migrationsfonden. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att ett 

bordläggningsyrkande föreligger. Proposition ställs på yrkandet vilket 

kommunstyrelsen bifaller. 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

Dalslands Litteraturförening 

Kommunchef Jeanette Lämmel 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/105 

KS § 155 Ansökan om partistöd samt 
redovisning av erhållet partistöd för 2015 - 
politiska partier i Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 

Kristdemokraterna och Liberalerna lokalt partistöd för 2016. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga partier har inkommit inom föreskriven tid med blanketten ”Redovisning 

av erhållet partistöd jämte granskningsrapport” 

Blankettens syfte är dels att partiet ska redovisa hur det lokala partistödet har 

använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin under 2015, och 

dels att äska om partistöd avseende 2016. 

Sverigedemokraternas representant i fullmäktige i Åmål har meddelat att någon 

lokal avdelning inte finns i Åmål. Enligt Åmåls kommuns gällande reglemente 

måste det finnas en lokal partiförening för att erhålla partistöd från Åmåls 

kommun. 

Härmed överlämnas de inkomna blanketterna ”Redovisning av erhållet lokalt 

partistöd jämte granskningsrapport” till kommunfullmäktige för beslut om 

eventuell utbetalning av partistöd 2016. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson daterad 21 april 2016 

-Redovisning från Liberalerna, inkom till kanslienheten 3 mars 2016 

-Redovisning från Socialdemokraterna, inkom till kanslienheten 14 mars 2016 

-Redovisning från Moderaterna, inkom till kanslienheten 11 april 2016 

-Redovisning från Kristdemokraterna, inkom till kanslienheten 14 april 2016 

-Redovisning från Vänsterpartiet, inkom till kanslienheten 15 april 2016 

-Redovisning från Miljöpartiet de Gröna, inkom till kanslienheten 20 april 2016 

-Redovisning från Centern, inkom till kanslienheten 20 april 2016 

Beslutet skickas till 

Respektive parti 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/154 

KS § 156 Ansökan om extra bidrag för 2016 - 
Fengersfors Folkets Hus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan då den inte följer det fastställda reglementet för 

lokalhållande föreningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus har inkommit med en skrivelse daterad 5 

april 2016 där föreningen ansöker om extra medel för drift av lokalen för 

innevarande år. Föreningen är beviljad förskott på underskottsbidrag för 2016 

vilket utbetaldes i februari 2016. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Fengersfors Folkets Hus Förening daterad 5 april 2016 

- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson  

daterad 25 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2015/218 

KS § 157 Lönebidragsansökningar för 2016 - 
ansökan från Evenemangsservice Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan då den inkommit efter ansökningstidens slut 

och inte följer beslutsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan daterad 16 mars 2016 har inkommit från Evenemangsservice i Åmål att 

bevilja ytterligare en bidragsanställning under en period av 6 månader från det 

datum då ansökan blir godkänd. Föreningen har i dagsläget två personer 

lönebidragsanställda på heltid. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Evenemangsservice Åmål daterad 16 mars 2016 

- Reviderad policy för bidrag till lönebidragsanställningar 

- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson  

daterad 6 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Yrkande 

Ulla Berne (M), Lars-Olov Ottosson (C) och Jan-Eric Thorin (L) yrkar bifall till 

förslaget. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Evenemangsservice 

__________
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Dnr KS 2016/153 

KS § 158 Ansökan om underskottsbidrag för 
2015 - Tydje Bygdegårdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Tydje Bygdegårdsförening underskottsbidrag med  

1 157 kronor för verksamhetsåret 2015. Utbetalning sker under maj månad. 

Jäv 

Lars-Olov Ottosson (C) deltar ej på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Tydje Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om 

underskottsbidrag för verksamhetsåret 2015. Föreningen ansöker om ett bidrag 

uppgående till 1 157 kronor. 

Efter att ha tagit del av ansökan med bifogat protokoll från årsmöte daterat 16 

mars 2016 samt balans- och resultaträkning för 2015, så följer bidragsansökan 

reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Tydje Bygdegårdsförening daterad 3 april 2016 

- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson  

daterad 6 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Tydje Bygdegårdsförening 

__________
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Dnr KS 2016/145 

KS § 159 Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
2016 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 

arkivlagen 15 § punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. 

De former som står till buds är: 

- Lån av journal 

- Överlämnande av kopior av journal 

- Överlämnande av original 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta 

endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommunen som överlämnar 

journalen. 

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet avhända sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson  

daterad 16 mars 2016 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 16 mars 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

__________
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Dnr KS 2016/120 

KS § 160  Ny remiss av förslag till beslut om 
utvidgat strandskydd samt tillfälligt beslut i 
Melleruds kommun - Remiss från 
Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2014 fattade Länsstyrelsen Västra Götalands län beslut om 

utvidgat strandskydd i Melleruds kommun. Ärendet överklagades till regeringen 

som upphävde beslutet och återförvisade det till Länsstyrelsen för ny behandling. 

Skälet till återförvisningen var att Länsstyrelsens beslut inte delgivits i enlighet 

med delgivningslagen. 

I samband med den förnyade handläggningen av ärendet har Åmåls kommun fått 

möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet har den 20 april 2016 (§ 38) lämnat svar till 

Länsstyrelsen där det framgår att kommunen vidmakthåller tidigare 

ställningstaganden rörande strandskydd. Ärendet tas upp på dagens möte för 

kännedom. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Susanne Nordström daterad 4 april 2016 

- Remiss Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 10 mars 2016 

- Beslut Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 10 mars 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterad 13 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 20 april 2016 

__________
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Dnr KS 2015/441 

KS § 161 Motion - specialpedagoger åt samtliga 
förskolor i kommunen oavsett huvudman - 
Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric 
Thorin (L) och Christer Törnell (KD) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

specialpedagoger åt alla då barn- och utbildningsnämnden antagit rutiner/riktlinjer 

för enskild barnomsorg (21 april 2015 BUN § 84) som ger den fristående 

verksamheten möjlighet att erhålla specialpedagogiska insatser i kommunal regi 

som en så kallad fri nyttighet, mot ersättning. I annat fall ingår den 

specialpedagogiska insatsen i grundbeloppet. 

Reservation 

Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) 

och Christer Törnell (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 

Thomas Olson (L) deltar ej på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om specialpedagoger åt alla inkom från Sven Callenberg (C), Ulla 

Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och Christer Törnell (KD) den 16 december 2015. 

Motionärerna yrkar att resurser för specialpedagogiska utredningar ska vara fritt 

och likvärdigt tillgängliga för samtliga förskolor i kommunen, oavsett huvudman. 

Enligt kommunallagen kan barn- och utbildningsnämnden tillhandahålla resurser 

för specialpedagogiska utredningar för samtliga förskolor i kommunen, oavsett 

huvudman så länge som samtliga enskilda verksamheter erbjuds samma 

förutsättningar. Dock finns inget lagkrav på detta. 

Om det finns en privat aktör i kommunen eller dess närhet som tillhandahåller 

specialpedagogiska utredningar får kommunen dock inte gå in och konkurrera om 

dem med detta. 

I förskolan görs inga individuella specialpedagogiska utredningar på enskilda 

barn, då det inte ingår i förskolans uppdrag enligt skollagens 8 kap (2010:800). 

Individuella utredningar kan dock göras på uppdrag av barnhälsovården för 

remiss till specialistnivå och då alltid efter godkännande av vårdnadshavare. 

Efter beredning i arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att avslå motionen om 

specialpedagoger åt alla då barn- och utbildningsnämnden antagit rutiner/riktlinjer 

för enskild barnomsorg (21 april 2015 BUN § 84) som ger den fristående 

verksamheten möjlighet att erhålla specialpedagogiska insatser i kommunal regi 
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som en så kallad fri nyttighet, mot ersättning. I annat fall ingår den 

specialpedagogiska insatsen i grundbeloppet 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från vikarierande enhetschef enhet Förskola  

Carina Lavén daterad 18 februari 2016 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 16 mars 2016 

- Motion från Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och 

Christer Törnell (KD) daterad 16 december 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Yrkande 

Anne Sörqvist (C) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att avslå 

motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag 

föreligger: arbetsutskottets förslag till beslut och Anne Sörqvists (C) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen 

bifaller det förstnämnda. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att den som röstar ja bifaller 

arbetsutskottets förslag och den som röstar nej bifaller Anne Sörqvist (C) 

yrkande. 

Omröstningen genomförs med nedanstående resultat: 

                                                            JA                          NEJ 

Michael Karlsson (S)                           x 

Ewa Arvidsson (S)                               x 

Anne Sörqvist (C)                                                                x 

Olof Eriksson (S)                                  x 

Christer Örtegren (S)                            x 

Rolf Lindström (S)                                x 

Lotta Robertsson Harén (MP)               x 

Lars-Olov Ottosson (C)                                                        x 

Christer Törnell (KD)                                                           x 

Ulla Berne (M)                                                                     x 

Jan-Eric Thorin (L)                                                               x 

 

Med sex ja-röster och fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 

arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 

Motionärerna 

__________
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Dnr KS 2016/61 

KS § 162 Medborgarförslag angående 
informationstavla vid folkparken Furuhäll 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om 

informationstavla vid platsen där folkparken Furuhäll en gång låg. 

Finansiering sker ur ansvar 2100 verksamhet 2101. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Sten Lindström inkom de 27 januari 2016. 

Förslagställaren föreslår att en informationstavla sätts upp vid platsen där 

folkparken Furuhäll en gång låg. Folkparken Furuhäll låg där det idag är ett 

strövområde med motionsspår som en del av Örnässkogen. I 40 år var Furuhäll ett 

populärt nöjesfält med dåtidens största artister på scenen. År 1967 hölls det sista 

evenemanget i parken. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunikatör Jan Andersson daterad 16 mars 2016 

- Medborgarförslag från Sten Lindström daterad 27 januari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Förslagställaren Sten Lindström 

__________
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Dnr KS 2015/366 

KS § 163 Medborgarförslag - sätt upp 
skyddsstaket längs järnvägen sträckan 
Norrtull-Brohålet  - Sten Nilsson, Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, 

etapp 1 och därmed uppföra skyddsstängsel längs järnvägen på den berörda 

sträckan. 

Finansiering av etapp 1 sker ur investeringsbudgeten. 

Finansiering av etapp 2 under 2017 överlämnas till budgetutskottet för vidare 

beredning där man också utreder all sträckning i tätbebyggda områden och en 

flerårsplan för etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Sten Nilsson inkom den 26 oktober 2015. 

Förslagställaren föreslår att man anlägger skyddsstängsel längs järnvägen från 

Kyrkogatan till avloppsreningsverket för att förebygga olyckor på sträckan. 

Spårspring bedöms vara en av de största riskerna som järnvägen utgör för 

människor i planområdet och det är således mycket prioriterat att anordna 

skyddsåtgärder. 

Förvaltningen föreslår att stängsel prioriteras på etapp 1 i första omgången där 

spårspring anses förekomma i större omfattning, särskilt i anslutning till 

kommunens hvb-hem. 

Etapp 1: Sträckan Kyrkogatan till Gerdinsgatan (järnvägsövergången) cirka 230 

meter. 

Etapp 2: Sträckan Gerdinsgatan till järnvägsviadukten (brohålet) cirka 660 meter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz  

daterad 30 november 2015 

- Medborgarförslag från Sten Nilsson daterad 24 oktober 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Helen Hanson-Burman Trafikverket 

Förslagställaren Sten Nilsson 

Budgetutskottet 

__________  
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KS § 164 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
KS budgetutskott - för Wilhelm Bodmark (S) 
samt fyllnadsval för återstående mandatperiod 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Barbro Axelsson (S) som ny ersättare i 

budgetutskottet efter Wilhelm Bodmark (S) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Wilhelm Bodmark (S) har i skrivelse daterad 30 mars 2016, avsagt sig sina 

samtliga kommunala uppdrag, däribland ersättare i kommunstyrelsens 

budgetutskott. 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunstyrelsen att utse Barbro Axelsson (S), 

Bergängsvägen 32, 662 36 Åmål, som ny ersättare i budgetutskottet efter Wilhelm 

Bodmark (S) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Beslutet skickas till 

Budgetutskottet 

Ann-Britt Thorsell 

__________  
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KS § 165 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut som inkommit sedan förgående möte behandlas. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över personalchefens delegationsbeslut, 2016-04-26 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut: 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om försörjningsstöd, 2016-03-01 till 

2016-03-31 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om flyktning försörjningsstöd,  

2016-03-01 till 2016-03-31 

- Nio sammaställningar av delegeringsbeslut om färdtjänst, 2016-04-01 till 

2016-04-30 

__________  
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KS § 166 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 27 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 20 april 2016 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott daterad 26 april 2016 

__________ 


