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KS § 191 Medborgarförslag - avbrytande av beslut om upprustning av Plantaget. 

Upprustning ska ske enligt förslag ”Från Gamla stadens torg 1643 till Rådstugeparken 
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KS § 167 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Jan-Eric Thorin (L) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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KS § 168 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande ändring: 

- Ärende 15 stryks 

- Ärende 30-41 flyttas fram och tas efter ärende 22 

__________
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Dnr KS 2016/184 

KS § 169 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - Dalslands litteraturförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar anslag om 600 000 kronor enligt bifogad ansökan till 

Dalslands litteraturförening. 

Finansiering sker ur anslaget tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända.  

Dalslands litteraturförening ska lämna en återrapport efter projekttidens slut. 

Kommunchefen ges även i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens möte i 

augusti med förslag på riktlinjer rörande civilsamhällets möjlighet att ansöka 

medel ur migrationsfonden. 

Reservation 

Lars-Olov Ottosson (C) reserverar sig mot beslutet på grund av avsaknad av 

riktlinjer samt att allmän information saknas om hur medel kan sökas. 

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. 

Ärendet bordlades vid förgående kommunstyrelsemöte den 11 maj 2016 och 

återupptas vid dagens behandling. 

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 daterat 27 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 11 maj 2016 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar i tillägg att 

Dalslands litteraturförening ska lämna en återrapport efter projekttidens slut. 

Kommunchefen ges även i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens möte i 

augusti med förslag på riktlinjer rörande civilsamhällets möjlighet att ansöka 

medel ur migrationsfonden. 
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Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på sitt eget 

yrkande, vilket kommunstyrelsen bifaller. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

Dalslands Litteraturförening 

Ekonomienheten 

__________  
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KS § 170 Information - Ränteutveckling, 
soliditet och ÅKAB:s ekonomi 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Kvamme, Magnus Dalsbo och Joakim Hansson informerar om 

ränteutvecklingens påverkan på ÅKAB:s ekonomi och soliditet. 

__________
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Dnr KS 2016/211 

KS § 171 Ekonomisk prognos april 2016 
(tertialrapport) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det prognostiserade resultatet efter april månads utgång uppgår för Åmåls 

kommun som helhet till plus 4 195 000 kronor (plus 3 727 000 kronor). 

Underskott prognostiseras av finansförvaltningen med minus 3 649 000 kronor 

som avser beräknad ökad kostnad för uppräkning av löner per 1 april 2016 

(brukar benämnas ofördelat) på grund av att lönekostnader har ökat. Det slutliga 

utfallet beräknas bli klart under september/oktober månad. 

Överskott prognostiseras av vård- och omsorgsnämnden med 375 000 kronor och 

finansförvaltningen (skatteintäkter och utjämningsbidrag) med plus 7 469 000 

kronor. 

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden samt 

överförmyndarnämnden redovisar noll-prognos. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Inger Bergh daterad 16 maj 2016 

- Bilaga Ekonomisk prognos, april 2016 daterad 16 maj 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/217 

KS § 172 Tertialrapport för teknik- och 
fritidsnämnden efter april 2016 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Säffle-Åmål kan genom kommunsamverkan bilda en större bas för 

verksamheterna som ger bättre förutsättningar för kommunerna att möta 

utmaningar inom kommunalteknik. Samordning av resurser ger positiva effekter 

på ekonomin vilket ger utrymme till kvalitetsförbättringar för kommuninvånarna. 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett nollresultat efter 

april månad. 

VA-verksamheten och renhållningsverksamheten i Åmål förväntas redovisa ett 

nollresultat. Östbys verksamhet prognostiserar ett underskott på minus 450 000 

kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 10 maj 2106 

- Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden efter april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/172 

KS § 173 Revisionsrapport över årsredovisning 
2015 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen har inget att tillägga och föreslår kommunfullmäktige att lägga 

yttrandet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen anser att kommunens årsredovisning 2015 uppfyller såväl lag som 

krav enligt god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av 

kommunens ställning och resultat för redovisningsperioden. Kommunen uppnår 

samtliga sex finansiella mål. Det är framförallt de ändrade 

redovisningsprinciperna gällande migrationsmedel som bidrar till årets goda 

resultat vilket medför att de finansiella målen uppfylls. 

När det gäller revisionens bedömning om kommunens efterlevnad av uppsatta 

verksamhetsmål, uppmanas kommunen att fortsätta utveckla målarbetet så att det 

blir tydligare och mer relevant. Utveckling av målarbetet kommer att fortsätta 

under år 2016, bland annat gällande kriterier för mätbarhet. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport årsredovisning 2015 

- Tjänsteskrivelse från stf ekonomichef Eva Larsson daterad 17 maj 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr KS 2016/200 

KS § 174 Årsredovisning 2015 för Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen och föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen och lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen för Fyrbodals kommunalförbund har granskat kommunalförbundets 

verksamhet under räkenskapsåret 2015. 

Fyrbodals kommunalförbund delas upp i basverksamhet, projektverksamhet och 

övrig verksamhet. Resultat av årets basverksamhet utgör minus 678 000 kronor 

(föregående år minus 138 000 kronor) mot budgeterat noll kronor (föregående år 

noll kronor). 

För projekt och övrig verksamhet upprättas ingen budget då det inte går att förutse 

ett år i förväg. Resultat av årets projektverksamhet utgör 76 000 kronor 

(föregående år 4 000 kronor) och övrig verksamhet noll kronor (föregående år 

noll kronor). Volymen på dessa verksamheter har ökat med cirka 20 % 

(föregående år ökat med 10 %). 

Beslutsunderlag 

- Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2016/200 

KS § 175 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbund 
direktion 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge förbundsdirektionen i 

Fyrbodals kommunalförbund ansvarsfrihet för räkenskapsåret vad gäller Åmåls 

kommun del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar ej på grund av jäv. Ewa 

Arvidsson (S) tjänstgör som ordförande under denna paragraf. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen för Fyrbodals kommunalförbund har granskat kommunalförbundets 

verksamhet under räkenskapsåret 2015. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och 

den auktoriserade revisorn har i granskningsarbetet inte funnit några brister i 

förvaltningen som föranleder anmärkning. 

Granskningens omfattning, inriktning samt resultat framgår i revisionsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsberättelse 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2016/233 

KS § 176 Anslag till medlemskap och 
föreningsstöd inom kommunstyrelsens 
driftbudget 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta pengar till medlemskap och föreningsstöd 

under 2017 enligt tabellen i sammanfattningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2016 gjordes avsättningar till medlemskap och föreningsstöd i 

kommunstyrelsens budget och nu föreslås samma budgetbelopp att avsättas för år 

2017, se fördelning i tabell nedan. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från stf ekonomichef Eva Larsson daterad 1 juni 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________

Mottagare Belopp

Dalslands Kanal och Snäcke kanal 493 500

Uppräkning Dalslands Kanal 16 000

RIA / Hela Människan 400 000

Kvinno- och tjejjouren FRIDA 80 000

Leader/LLU 340 000

Underskottsbidrag lokalhållande föreningar 150 000

Dalslands Nämndemannaförening 8 000

BRIS region Mitt 25 550

Ofördelat anslag 136 950

TOTALT anslag 2017 1 650 000
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Dnr KS 2015/111 

KS § 177 Ombyggnation av Plantaget - en del 
av Gamla Staden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om genomförandet av del 2 enligt tidigare förslag 

(2015-03-25 TAU § 31) med komplettering gällande blomsterprakt och bevarande 

av statyerna (2016-05-18 TAU § 48). 

Sammanfattning av ärendet 

Plantaget är en av de viktigaste och vackraste platserna i Åmåls centrum. Det är 

en plats med högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnationen av del 1 blev mycket 

lyckad och gav positiva reaktioner från allmänheten. Förslaget på ombyggnation 

av del 2 omfattas av tre rundlar. I samtliga rundlar finns växter, blommor och 

bänkar. Växtförteckning har gjorts utifrån att det ska blomma från tidig vår till 

sen höst. Det har tagits fram ett rödbrunt stenblock i granit från Berga stenbrott 

som placeras i den mittersta rundeln. Blocket visar konturerna över Vänern och 

Åmål markeras geografiskt som en bronskula. Granitstenen översvämmas med 

porlande vatten i ett slutet pumpsystem. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera medborgarförslagen om plantaget 

(KS 2015/289 och KS 2015/276) för en fördjupad medborgardialog och 

gestaltning för hela området Gamla Staden. Kommunfullmäktige beslutade vidare 

att arbetet enligt tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut (2015-03-25 TAU § 

31) inte får påbörjas innan kommunfullmäktige fattar beslut om plantagets 

framtida utformning (2016-01-27 KF § 12). 

Från deltagarna i medborgardialogen den 7 april 2016 framkom att bevarandet av 

de två befintliga statyerna är mycket viktigt. Statyerna ”Susanne” och ”Eva” 

placeras därför i varsin rundel. Historien om statyerna kommer att vara 

tillgängligt i form av skyltar för besökarna. Skyltarna bidrar med att skapa ett ökat 

historiskt värde i plantaget. 

Mer blomsterprakt framkom också som en tydlig önskan från deltagarna i 

medborgardialogen. I kompletteringen för ombyggnationen läggs därmed större 

vikt på blomsterprakt för att ge plantaget mer grönska. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Ulrika Abrahamsson daterad 9 maj 2016 

- Sammanställning av synpunkter plantaget 

- Gestaltningsförslag placering av statyer och rundel 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterat 18 maj 2016 

Yrkande 

Lars-Olov Ottosson (C) yrkar bifall till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets 

förslag. 
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Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-06-08  18 (57) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2015/122 

KS § 178 Ansökan om stöd till verksamheten - 
Åmålsortens Hembygdsförening - och 
kulturstrategiskt uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framtagen uppdragsbeskrivning 2016 

för Åmålsortens Hembygdsförening. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturutskottet gav den 12 november 2015 (KSKU § 35) kulturchefen i uppdrag 

att ta fram ett kulturstrategiskt uppdrag till Åmålsortens Hembygdsförening och 

dess verksamheter under 2016. Nu är det dags att fastställa den framtagna 

uppdragsbeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 28 april 

- Protokoll från kommunstyrelsens KU daterat 11 maj 2016 

- Skrivelse Kulturstrategiskt uppdrag 2016 till Åmålsortens hembygdsförening 

daterad den 11 maj 2016 från kulturchef Stefan Jacobson 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Åmålsortens Hembygdsförening 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-06-08  19 (57) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/146 

KS § 179 Ansökan om bidrag för bokutgivning 
om Tösse stationssamhälle - Sten Lindström 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Sten Lindström ekonomiskt bidrag för 

utgivning av boken Tösse-stationssamhället och bygden med 20 000 kronor. 

Beloppet belastar konto ansvar 2100 och verksamhet 1021. 

Jäv 

Rolf Lindström (S) deltar ej på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Lindström håller på att färdigställa boken Tösse-stationssamhället och 

bygden. Den handlar om stationssamhället i Tösse och Sten ansöker om 

kommunalt stöd för utgivningen. 

Kulturenheten ser de lokala forskarinsatser och sammanställningar av historiska 

fakta som genomförs, som ett mycket viktigt bidrag till att lyfta fram berättelser 

och historiebeskrivningar kring lokalsamhällets framväxt. Det bidrar även till 

måluppfyllelsen inom kultur och fritid. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobsson daterad den 28 april 2016 

- Ansökan inkommen den 30 mars 2016 från Sten Lindström 

- Protokoll från kommunstyrelsens KU daterat 11 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

Sten Lindström 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-06-08  20 (57) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/192 

KS § 180 Bidrag till kulturföreningar i Åmåls 
kommun 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om bidrag till 

kulturföreningar i Åmåls kommun. 

Jäv 

Christer Örtegren (S) deltar ej på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Bidraget delas ut årligen och består av verksamhetsbidrag samt startbidrag för nya 

kulturföreningar. Bidrag kan beviljas till inom Åmåls kommun verksam lokal 

organisation med egen styrelse och kassaförvaltning, dock inte till 

distriktsorganisation eller annan regional samarbetsorganisation. 

Under kulturutskottets möte den 11 maj 2016 beslutades om följande ändringar: 

Not Quite Konstförening beviljas 3 000 kronor och Tillsammansodlingen 

Fengersfors Fröskog beviljas 2 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 28 april 2016 

- Bilaga Översikt ansökningar 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens KU daterat 11 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2016/193 

KS § 181 Kulturpris 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturpris utdelas som belöning för värdefulla insatser i Åmåls kommun inom 

bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller 

därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. 

Pristagare ska ha särskild anknytning till Åmåls kommun. 

Kulturchef Stefan Jacobson presenterade muntligt förslag på prismottagare under 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 25 maj 2016. Kulturpriset 

delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. 

Kommunstyrelsen informeras på dagens möte om pristagaren. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobsson daterad 28 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens KU daterat 11 maj 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/193 

KS § 182 Kulturstipendium 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstipendium för unga utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt 

utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, 

konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller därmed jämförbara områden av 

kulturell verksamhet. Det delas ut till ung i åldern 16-25 år som är bosatta eller 

verksamma i Åmåls kommun. 

Kulturchef Stefan Jacobson presenterade på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 25 maj 2016 två inkomna ansökningar och föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar att båda som presenterats ska få 5000 kronor vardera. 

Kulturstipendium 2016 delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. 

Kommunstyrelsen informeras på dagens möte om pristagarna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobsson daterad 28 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens KU daterat 11 maj 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/118 

KS § 183 Betänkande av 2014 års 
demokratiutredning, Låt fler forma framtiden! - 
remiss från Kulturdepartementet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger följande remissvar gällande 2014 års 

demokratiutredning: 

Åmåls kommun ställer sig positiv till de förslag som betänkandet av 

demokratiutredningen tar upp. Förslagen är viktiga och relevanta för att kunna 

arbeta med att skapa en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och 

jämlikt inflytande. 

Då nyttjandet av medborgarförslag inom kommunen inte alltid använts enligt 

lagens intentioner vill Åmål lyfta fram att de ser positivt på införande av 

folkmotion. Kravet på stöd av minst en procent av de folkbokförda inom 

kommunen är en viktig förändring för att säkerställa att avsikten i de motioner 

som behandlas i fullmäktige är förankrade hos en betydande del av kommunens 

medborgare. Som utredningen lyfter fram är det av yttersta vikt att ett digitalt 

verktyg i form av en demokratiportal tas fram på nationell nivå för att undvika 

den extra arbetsbörda som en del av utredningens förslag annars kan resultera i. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget för 2014 års demokratiutredning har varit att utreda hur engagemanget 

inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens 

möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet 

mellan de allmänna valen kan stärkas. 

Den 9 mars 2016 gick förslag från 2014 års demokratiutredning ut på remiss till 

alla landets kommuner och landsting, och även fler organisationer därtill. 

Åmåls kommun har fått i uppdrag att yttra sig kring de förslag på åtgärder som tas 

upp i betänkandet av demokratiutredningen. Den 29 mars skickade kanslienheten 

utredningen på remiss till samtliga partigrupper inom kommunen för möjlighet att 

yttra sig över utredningens förslag. Efter remisstidens slut har inga kommentarer 

inkommit från partigrupperna. 

Beslutsunderlag 

- Betänkande av 2014-års demokratiutredning del A och B (SOU 2016:5) 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Lovisa Gunnarsson daterad 13 maj 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturdepartementet 

__________
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Dnr KS 2016/137 

KS § 184 Betänkande av utredning om 
delaktighet i EU  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till de förslag som betänkandet av 

utredningen om delaktighet i EU tar upp. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen genomför en utredning för att undersöka hur man kan främja insyn, 

delaktighet och inflytande för aktörer inom Sverige när det gäller frågor som 

beslutas i EU. I uppdraget ingår även att utreda vilka möjligheter för just 

inflytande, delaktighet och insyn som finns idag, men också analysera 

kunskapsnivån i Sverige i frågor om EU och hur den påverkas av olika 

samhällsaktörer. 

Åmåls kommun har fått i uppdrag att yttra sig kring de förslag på åtgärder som tas 

upp i betänkandet. Yttrandet ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 21 

juni 2016. 

Förvaltningen anser att förslagen är ytterst viktiga och relevanta för att den 

demokratiska andan inom kommunen ska utvecklas. Då Åmåls kommun är 

värdorganisation för informationskontoret Europa Direkt Fyrbodal ses det som 

extra betydelsefullt att de 16 kontor som finns i Sverige idag ses som en viktig 

resurs i arbetet med att sprida kunskap om EU för att främja individer och 

aktörers möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande. Kontoren arbetar redan 

idag aktivt med kompetenshöjande insatser för att öka kunskapen om EU. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tf enhetschef Anna Lundin daterad den 29 april 2016 

- Remiss inkommen den 18 mars 2016 från regeringskansliet 

- Protokoll från kommunstyrelsens KU daterat 11 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturdepartementet 

__________
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Dnr KS 2016/206 

KS § 185 Internkontrollplan 2016 för bygg- och 
miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ha en skyldighet 

att styra och löpande följa upp den interna kontrollen, men även en möjlighet att 

utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet. I samband med 

kommunstyrelsen och bygg- och miljönämndens gemensamma måldag den 22 

mars 2016 delegerade kommunchef Jeanette Lämmel uppdraget att upprätta 

förslag till internkontrollplan till enhetscheferna Susanne Nordström och Carl-

Gustav Bergenholtz. 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 april 2016 om att anta förslag till 

internkontrollplan för 2016. De processer/rutiner som ska följas upp är: 

- Miljöenhetens rutin för hot och våld 

- Tillväxtenhetens rutin för hantering av bygglov inom detaljplan 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bygg- och miljönämnden daterat 19 april 2016 

- Internkontrollplan bygg- och miljönämnden 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterat 18 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-06-08  26 (57) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/215 

KS § 186 Revidering av skolskjutsreglemente 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

skolskjutsreglemente att gälla från och med 1 augusti 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns nuvarande skolskjutsreglemente reviderades och antogs den 24 

september 2014. Skolskjutsreglementet behöver ytterligare revideras för att 

hänvisa till korrekt lagtext för Skollagen (2010:800), förordning om skolskjuts 

1070:340 med ändringar till och med SFS 2012:239 och Trafiksäkerhetsverkets 

föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 med ändringar till och med 

1988:21. 

Detaljerad information om vilka ändringar som görs finns i tjänsteskrivelsen 

daterad 6 april 2016. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterat 4 maj 2015 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Kent Jönsson daterad 6 april 2016 

- Skolskjutsreglemente Enheten Grundskola 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/208 

KS § 187 Åmåls kommuns policy mot 
kränkande särbehandling i arbetslivet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy mot kränkande 

särbehandling i arbetslivet. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 

(2015:4) ställer krav på att arbetsgivaren bedriver arbete för att främja en god 

arbetsmiljö och förebygger risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön. 

Befintliga antagna styrdokument uppfyller inte de krav som arbetsmiljöverkets 

nya föreskrifter om organisatorisk- och social arbetsmiljö, AFS (2015:4) ställer på 

arbetsgivaren Åmåls kommun. Arbetsmiljöverket framhåller att arbetsgivaren ska 

klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras inom verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från personalsekreterare Marielle Ödman daterad 19 maj 2016 

- Förslag till policy mot kränkande särbehandling 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________
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Dnr KS 2015/109 

KS § 188 Motion angående 
parkeringssituationen för hemtjänstens 
personal - Jan-Eric Thorin (FP) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad då 

ÅKAB redan tillgodosett motionärens önskemål. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) inkom den 24 mars 2015 med en motion till Åmåls kommun 

om att parkeringssituationen för hemtjänstens personal behöver ses över och 

lösas. 

Hemtjänsten hyr lokaler av Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) och 

parkeringssituationen för hemtjänsten samt övriga som har behov av parkering 

vid Åmålsgården har hanterats av ÅKAB. 

Sedan motionen inkom har ÅKAB skapat ytterligare 13 parkeringsplatser på 

Adolfsberg för verksamheterna på Åmålsgården (hemtjänst och äldreboende). 

Om problemet kvarstår undersöker ÅKAB gärna förutsättningarna för 

tillskapandet av ytterligare plaster. ÅKAB kommer också inventera hur frekvent 

nuvarande parkeringsplatser används som under lag inför eventuellt kommande 

behov. 

Beslutsunderlag 

- Yttrande från Åmåls kommunfastigheters VD Magnus Dalsbo  

daterad 27 april 2016 

- Protokoll från teknik- och fritidsförvaltningen daterat 8 mars 2016 samt 

tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 23 februari 2016 

- Motion från Jan-Eric Thorin (FP) inkom 24 mars 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Yrkande 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering att det 

behövs ett förtydligande kring vart de 13 framtagna parkeringsplatserna finns. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Jan-Eric 

Thorins (L) återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter 

ställs proposition på arbetsutskottets förslag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
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Beslutet skickas till 

Motionären 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________
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Dnr KS 2014/90 

KS § 189 Medborgarförslag - inrättande av 
Bokbuss i Åmåls kommun - Marie 
Johansson,Tösse 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med 

motiveringen att det för närvarande inte finns möjlighet att ta del av närliggande 

kommuners bokbusservice då denna enligt uppgift utnyttjas till fullo. Vad gäller 

den föreslagna finansieringen så omfattas inte kommunala kostnader för bokbuss 

av detta. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Marie Johansson, Tösse, gällande 

inrättande av bokbuss i Åmåls kommun. 

Förslagsställaren föreslår att Åmåls kommun utvecklar ett samarbete med Säffle 

kommuns bokbuss. Vidare hänvisas till behovet av biblioteksservice för 

landsbygdsskolor och boende. Finansieringen föreslås ske genom att söka pengar 

ur Stöd för läsfrämjande åtgärder. 

Kulturenheten föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att det för 

närvarande inte finns möjlighet att ta del av närliggande kommuners 

bokbusservice då denna enligt uppgift utnyttjas till fullo. Vad gäller den 

föreslagna finansieringen så omfattas inte kommunala kostnader för bokbuss av 

detta. 

Det pågår dock ett utredningsarbete på kulturenheten med att ytterligare utöka 

tillgängligheten för biblioteket, så kallat Meröppet bibliotek. Detta innebär att 

låntagaren har tillgång till biblioteket och dess utbud utanför ordinarie öppettider, 

vilket leder till att låntagaren själv kan besöka biblioteket när det passar denne 

bäst. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Marie Johansson inkom den 26 mars 2014 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobsson daterad 28 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens KU daterat 5 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Förslagställaren 

__________
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Dnr KS 2013/354 

KS § 190 Medborgarförslag - större parkering 
vid skolan/fritids i Fengersfors - Camilla Niemi, 
Fengersfors 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget då 

ÅKAB och enhetschefer för förskolan/skolan i Fengersfors redan kommit överens 

om en lösning gällande parkeringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom från Camilla Niemi den 15 november 2013 med 

önskemål om större parkering vid skolan, fritidshemmet och förskolan i 

Fengersfors. 

Ärendet gäller parkeringen på fastighetsmark som ägs av Åmåls 

kommunfastigheter AB (ÅKAB). Vid fastighetsrond den 25 april 2016 var 

enhetschefer med som representanter för verksamheten och ÅKAB:s förvaltare 

för fastighetägaren. Det diskuterades hur parkeringsfrågan skulle kunna lösas för 

att situationen skulle bli bättre. 

Efter genomförd fastighetsrond var parterna överens om en lösning som innebär 

att sex stycken nya parkeringsplatser ska skapas. ÅKAB verkställer omgående 

den överenskomna lösningen. 

Beslutsunderlag 

- Yttrande från Åmål kommunfastigheters VD Magnus Dalsbo  

daterad 29 april 2016 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 8 mars 2016 samt 

tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 15 februari 2016 

- Medborgarförslag från Camilla Niemi inkom 15 november 2013 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________
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Dnr KS 2015/276 

KS § 191 Medborgarförslag - avbrytande av 
beslut om upprustning av Plantaget. 
Upprustning ska ske enligt förslag ”Från Gamla 
stadens torg 1643 till Rådstugeparken 2015” - 
Håkan Sandberg med flera Åmålsbor 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Håkan Sandbergs med 

flera Åmålsbors medborgarförslag och att tillväxtenheten fortsätter med 

ombyggnation av plantaget del 2 enligt tidigare reviderat förslag (KS 2016-06-08 

§ 177). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om Plantaget har inkommit 13 augusti 2015 och yrkar att 

tillväxtutskottets beslut om upprustning av Plantaget upphävs samt att teknik- och 

fritidsförvaltningen avbryter arbetena. Vidare yrkar medborgarförslaget att 

upprustning av Plantaget sker enligt medborgarförslaget som bland annat omfattar 

byggnation av ”Rådstugan”. Ärendet återremitterades för en fördjupad 

medborgardialog och gestaltning av hela Gamla staden-området. En 

medborgadialog genomfördes under perioden 21 mars till 11 april 2016. 

Ombyggnationen av plantaget som är förankrat i styrgruppen Gamla Staden, är 

uppdelad i två delar där den första delen redan är genomförd. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera medborgarförslaget för en 

fördjupad medborgardialog och gestaltning för hela området Gamla Staden (2016-

01-27 KF § 12). Den 18 maj 2016 (§ 48) föreslog tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet kommunstyrelsen att besluta om förnyat 

gestaltningsförslag för plantaget enligt synpunkter från genomförd 

medborgardialog. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 19 maj 2016 

- Sammanställning av synpunkter om Plantaget från medborgardialog 

- Medborgarförslag från Håkan Sandberg m.fl. Åmålsbor inkom 13 augusti 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterat 18 maj 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställarna 

__________
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Dnr KS 2015/289 

KS § 192 Medborgarförslag - angående 
Plantaget (paviljong) - Lisbeth Vestlund, Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Lisbeth Vestlunds 

medborgarförslag och att tillväxtenheten fortsätter med ombyggnation av 

plantaget del 2 enligt tidigare reviderat förslag (KS 2016-06-08 § 177). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om plantaget har inkommit 26 augusti 2015 och är 

undertecknad 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. Ärendet återremitterades för en fördjupad 

medborgardialog och gestaltning av hela Gamla staden-området. En 

medborgadialog genomfördes under perioden 21 mars till 11 april 2016. 

Ombyggnationen av plantaget som är förankrat i styrgruppen Gamla Staden, är 

uppdelad i två delar där den första delen redan är genomförd. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera medborgarförslaget för en 

fördjupad medborgardialog och gestaltning för hela området Gamla Staden (2016-

01-27 KF § 13). Den 18 maj 2016 (§ 48) föreslog tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet kommunstyrelsen att besluta om förnyat 

gestaltningsförslag för plantaget enligt synpunkter från genomförd 

medborgardialog. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 19 maj 2016 

- Sammanställning av synpunkter om Plantaget från medborgardialog 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund inkom 26 augusti 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterat 18 maj 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Förslagställaren 

Tillväxtenheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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KS § 193 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
TAU - för Nina Lindberg (M) samt fyllnadsval 
för återstående mandatperiod 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att utse Ulla Berne (M) som ny ersättare i tillväxt- 

och arbetsmarknadsutskottet efter Nina Lindberg (M) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Nina Lindberg (M) har i skrivelse avsagt sig sina samtliga kommunala uppdrag, 

däribland ersättare i kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott. 

Ulla Berne (M) föreslår kommunstyrelsen att utse sig själv som ny ersättare i 

tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet efter Nina Lindberg (M) för resterande tid 

av innevarande mandatperiod. 

Beslutet skickas till 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 

Ann-Britt Thorsell 

__________  
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KS § 194 Val av ny ledamot i budgetutskottet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Lotta Robertsson Harén (MP) som ny ledamot i 

budgetutskottet för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Sara Vogel Rödin (MP) har på egen begäran önskas flyttas från ledamot i 

budgetutskottet till ersättare i budgetutskottet för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. Därav behöver kommunstyrelsen välja en ny ledamot i hennes 

ställe. 

Lotta Robertsson Harén (MP) föreslås ta Sara Vogel Rödins (MP) plats som 

ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

Beslutet skickas till 

Budgetutskottet 

Ann-Britt Thorsell 

__________  
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KS § 195 Budget 2017 (budgetpärm 2) 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Stf ekonomichef Eva Larsson presenterar ramarna för budget 2017 samt 

materialet i utsänd budgetpärm 2. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från budgetutskottet maj 2016 

- Budgetförutsättningar 2017-2020 version 5 

- Investeringsbudget 

- Förslag till 2017 års avgifter 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 196 Avgifter för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för barn- och 

utbildningsnämnden 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

De avgifter som är aktuella inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet rör: 

1. Förskoleverksamhet 

2. Pedagogisk omsorg 

3. Fritidshem 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterat 28 april 

- Förslag till avgifter från 6 april 2016 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 197 Avgifter för bygg- och miljönämndens 
verksamhet 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för bygg- och 

miljönämnden 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

De avgifter som är aktuella inom bygg- och miljönämndens verksamhet rör: 

1. Miljöbalkens område 

2. Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

3. Tillsyn över handel med vissa receptbelagda läkemedel 

4. Tillsyn inom strålskyddslagens område 

5. Uppdragsverksamhet 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 

- Protokoll från bygg- och miljönämnden daterat 19 april 2016 

- Förslag till avgifter som inkom 5 april 2016 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 198 Avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhet 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter inom 

kommunstyrelsens verksamhet för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

De avgifter som är aktuella inom kommunstyrelsens verksamhet är: 

- Kommunstyrelseförvaltningen - kostenheten 

- Kommunstyrelseförvaltningen - kulturenheten 

Under kommunstyrelsens möte förs en diskussion om att avgifterna gällande 

instrument inom kulturenheten bör vara enhetliga. Diskussion får tas med till 

fullmäktiges sammanträde i juni. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 13 april 2016 

- Förslag till avgifter från kostenheten från 14 mars 2016 

- Förslag till avgifter från kulturenheten från 16 mars 2016 

Beslutet skickas till 

Kostenheten 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/235 

KS § 199 Avgifter enligt tobaks- och 
alkohollagen 2017 inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

De avgifter som är aktuella inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet är: 

- Avgifter enligt tobaks- och alkohollagen 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterat 26 maj 2015 

- Tjänsteskrivelse och taxeförslag från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

daterad 4 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 200 Borgensavgift från kommunala bolag 
för år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Från Åmåls kommunfastigheter AB begärs en borgensavgift som är 0,5 procent 

av det nyttjade borgensbeloppet. 

2. Från Stadsnät i Åmål AB begärs ingen borgensavgift under 2017, eftersom 

bolaget inte beräknas vara klar med utbyggnadsetapp 2 under 2017. Detta är i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut (29 april 2015 KF § 83). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har två kommunala bolag, nämligen Åmåls kommunfastigheter AB 

och Stadsnät i Åmål AB. Diskussion förs kring utestående lån med kommunala 

borgen inom bolagen samt de risker som finns förknippade med det kommunala 

borgensåtagandet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterad 12 maj 2016 

Beslutet skickas till 

De kommunala bolagen 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 201 Anslag för kommunfullmäktiges 
verksamhet 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 

verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium från 21 april 2016 behandlas. 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kf (ink filmning KF-smtr) 309 000 

1010 KF-beredningar 50 000 

111 Partistöd 360 000 

121 Kommunrevision 600 000 

131 Överförmynderi 1 370 000 

1091 Valnämnd 5 000 

Vht 101, 

Akt 1002 Läsplattor  150 000 

  Summa 2 844 000 

 

* I ramförslag för driftsbudget 2017 utökas överförmyndarnämndens budget med 

140 tkr under förutsättning att övriga samverkande kommuner bidrar med sin del. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 202 Anslagsbindningsnivå för drifts- och 
investeringsbudget 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2017 års anslag till 

nämnderna på driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en 

position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader 

på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget 

kommunfullmäktige fastställt. 

Sammanfattning av ärendet 

Från 2016 bands anslagningsnivån på nämndnivå för både drifts- och 

investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 203 Skattesats för 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad 

skattesats på 22,46 %. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 204 Förslag till driftsbudget för 2017 samt 
flerårsplan 2018-2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till 

driftsbudget för 2017 (i tusen kronor): 

 
2017 2018 2019 2020 

 Kommunfullmäktige 2 984 3 679 3 141 3 141 
 Kommunstyrelse: 

     - Kommunstyrelsens förvaltning 107 300 106 179 102 990 102 860 
 - Integration- och arbetsmarknadsförvaltning 36 973 34 558 32 168 32 168 
 Bygg- och miljönämnd 152 152 152 152 
 Barn- och utbildningsnämnd 255 753 254 660 251 598 251 598 
 Teknik- och fritidsnämnd 36 160 36 665 36 540 36 990 
 Vård- och omsorgsnämnd 286 874 284 420 281 988 283 988 
 Överförmyndarnämnd 120 120 120 120 
 Ofördelat 33 600 52 200 70 500 89 400 
 Nämndbudget 759 916 772 633 779 196 800 416 
 Finansförvaltningen 9 933 10 655 10 655 10 655 
 Totalt kostnader 769 849 783 288 789 851 811 463 
 Skatteintäkter, utjämningsbidrag  785 838 802 848 814 132 823 463 

 och fastighetsavgift samt räntenetto 

      

 

Under raden ”Ofördelat” återfinns den nettosumma som ska användas till att 

reglera arbetskraftskostnader, allmän prisutveckling och övriga satsningar.  

Summan för ”Ofördelat” ackumuleras över åren, det vill säga beloppet för 2016 

ingår som en del i beloppet för 2017, den ackumulerade summan för 2017 ingår 

som en del i beloppet för 2018 och så vidare.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Majoriteten lämnar förslag till driftsbudget för 2017 samt flerårsplan. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 
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Yrkande 

Alliansen i Åmål inlämnar under dagens möte ett tilläggsyrkande till majoritetens 

budget enligt följande: 

 

 

 

 

 

KS 2016-06-08 

   KF 2016-06-22 

                     
sid 1(6) 
BUDGET 2017 MED UTBLICK 2018-2020 

Allians för Åmål lägger en budget som syftar till hållbarhet, 

utveckling och långsiktighet. 
Vi satsar eller investerar om man så vill I kvalitet och utveckling inom de 

kärnverksamheter som är de viktigaste för våra medborgare framför allt för 

de som mest behöver kommunens tjänster.      Att bli den gästvänligaste 

staden innebär för oss att vi som medborgare ska uppleva trygghet och 

gemenskap för att kunna bjuda nya invånare och gäster gästvänlighet och 

locka andra till att flytta hit eller besöka oss. 

 

P 38  Skattesats för 2017 

 Återkommer med fråga till majoriteten när den utlovade 

skattesänkningen kommer.  

   

P 39 Förslag till driftsbudget för 2017 samt flerårsplan 2018 - 

2020 

Satsningar genom tillförande av medel och/eller annan inriktning: 
 

 tryggt boende för våra äldre 

Det finns behov av boende för äldre som fortfarande klarar sitt dagliga liv 

utan bistånds- bedömda insatser, men som behöver ett bekvämare boende 

med service, s k trygghets- boenden. Det blir lättare att upprätthålla en god 

hälsa  ooch rikt socialt liv om man inte tyngs av tunga sysslor i hem och 

trädgård, slipper ensamhet och kan njuta av god service. 

 

 kompetent och engagerad personal I äldreomsorgen och LSS med 

arbetsvillkor som ökar attraktiviteten I vårdjobben 
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Satsningar behövs för att ge utbildning och kompetens, höja status och få fler 

att stanna kvar I vården och få fler att välja vårdyrken. Det behövs också 

karriärmöjligheter och möjlighet att göra andra uppgifter när erfarenheten 

finns efter många års arbete men  

 

                                                                                

  sid 2(6) 

kroppen slitits – man ska kunna orka ända till pensionsdagen.  Satsning på 

heltid är bra, liksom borttagande av delade turer.  

Ledning och chefer behöver arbeta strukturerat med att stimulera till 

utbildning och ökat ansvar med  individuella utvecklingsplaner och annat 

som uppvärderar de anställda som viktiga medarbetare. Personalomsättning  

och sjukfrånvaro minskar när man trivs på jobbet och uppskattas för goda 

arbetsinsatser. Lönen måste också kunna vara ett verktyg för individuell 

utveckling och utveckling av verksamheten.  

Uppdragen blir fler och mer avancerade, alltmer medicinska insatser utförs i 

hemmet samtidigt som vårdtiderna kortas på sjukhusen. Detta kräver 

utbildning, fortbildning och erfarenhet hos vårdens personal.  

En detaljfråga men nog så viktig för hygien, skydd mot smitta och inte minst 

för att underlätta för de anställda – arbetskläder och tvätt av dem står 

arbetsgivaren för 

Personaltätheten är fortfarande låg inom äldreomsorgen och fler tjänster 

behöver tillföras. Detta gäller särskilt hemvården, vissa boenden och 

demensvården. Vi vill därför anslå ytterligare 3 miljoner kronor till 

förstärkningar av personal i vården. 

 

 maten som en viktig del I omsorgen 

Maten är en central del av vardagen på våra särskilda boenden och i 

hemtjänsten. Kosten har stor betydelse för behandling av sjukdomar och 

bibehållande av hälsa. Den stimulans som en god måltid i trevligt sällskap 

ger känner alla till, men blir extra betydelsefull när sjukdom och åldrande 

påverkar aptit och näringsupptag. 

Vi vill att alla som bor på särskilda boenden och de som biståndsbedöms ha 

behov av hjälp med matlagning och sällskap vid måltid, ska kunna få maten 

lagad på plats, dvs vi vill att särskilda boenden på sikt får egna 

tillagningskök och att matlagning och/eller sällskap vid måltid ska kunna 

ingå I biståndsbedömd hemtjänst. 

 

 mindre grupper I barnomsorgen för att möta alla barns behov 

Det är av stor betydelse för barn I barnomsorg att grupperna är små, 

speciellt om det finns barn med särskilda behov, många nyanlända barn med 

annat språk och för de minsta barnen. 

Redan I valet 2010 utlovade (S) en ökad lärartäthet och mindre antal barn 

per grupp I förskolan. Hittills har inget av detta skett. 
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   Sid 3(6) 

Nu har Skolverket kommit med nya rekommendationer om gruppstorlek I 

barnomsorg. Rekommendationen är att grupper med 1-3 åringar bör vara 6 

– 12 barn/grupp och 3-5 åringar 9 – 15 barn/grupp. 

I Åmål har vi drygt 400 barn I förskolan och för närvarande I genomsnitt 

17,2 barn/grupp. Denna siffra innebär att några grupper ligger mycket  över 

rekommendationen. Med tanke på att det är många små barn I Åmål som 

inte har svenska som modersmål, är detta anmärkningsvärt. 

Regeringen anslår nu extra medel till kommunerna för att användas framför 

allt I förskola och skola och alliansen vill utöver de av majoriteten satsade 

medlen, anslå 3 miljoner kr till att inrätta mindre grupper på 9-10 

barn/grupp framför allt för de minsta barnen på 1-3 år. 

 

 utveckling av pedagogik och satsning på bra och tillräckliga 

läromedel och datastöd I undervisningen 

Allians för Åmål erfar att det finns allvarliga brister I tillgången på 

läromedel och datastöd I grundskolan. Vi vill därför satsa medel för att 

införskaffa fler och bättre läromedel. Läsplattor behövs i klassrummen med 

åtminstone 4 st/klassrum; speciellt om klassen har elever med annat 

modersmål än svenska. 

 

 kvalitetssäkra utbildningarna och stärka marknadsföringen av 

gymnasiet 

 en väg in för företagen – det ska vara enkelt och effektivt för 

företagen i samarbetet med kommunen 

Genom en organisation som samordnar de verksamheter som servar 

företagen, kan detta uppnås. En sådan samordning höjer kvalitet och 

effektivitet, samt sparar resurser, samtidigt som ärenden kan hanteras mer 

skyndsamt. 

 

 öka kontakter med företagen i hela kommunen, framför allt med de 

små företagen, för att söka vägar till utveckling och tillväxt 

Tillskapande av nya jobb sker framför allt i de mindre företagen. Många har 

företaget som en bisyssla, inte minst inom besöksnäringen. För att ta emot 

fler besökare och ge dem rika upplevelser behöver besöksnäringen växa och 

samverka. Många mindre företag sysslar med hantverk där det saknas 

efterträdare och generationsväxling inte kan ske och verksamheter läggs ned 

och service bortfaller. Kommunen kan genom olika insatser stimulera till och 

underlätta för företagen. 

 

                                                                                                                                             

  Sid 4(6) 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-06-08  49 (57) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 stärka integrationen genom att driva på och/eller ta över funktioner 

som validering, praktikplatser och utbildning 

Arbetsförmedlingen har uppdraget att ordna praktik osv till arbetslösa och 

nyanlända. Vi vill pröva att ta större del i detta arbete, speciellt när det 

gäller kontakt med näringslivet, våra egna verksamheter I kommunen, samt 

värdering av kunskaper och färdigheter – validering – för snabbare väg till 

arbete, utbildning och försörjning. 

 

 prioritera planarbete för att skapa möjligheter till strandnära 

boenden, trygghetsboenden för äldre och utveckling av näringslivet 

Många planer I kommunen är gamla och inaktuella. Vi vill påskynda och 

prioritera planarbete för att ge bättre förutsättningar för utveckling och 

tillväxt. 

 Klimat- och energistrategi behöver komma på plats, bl a en 

infrastrukturplan för laddning av elfordon och medborgarnära 

satsningar för att öka miljömedvetenhet och ändra beteenden I syfte 

att nå klimatförbättringar – dra vårt strå till Parisavtalsstacken. 

 fortsätta satsning på vår viktigaste resurs – personalen. 

Karriärstegar behövs för vård, socialtjänst, pedagoger m fl . Det ska 

vara bra att jobba I Åmåls kommun.  

 kultursatsningar behöver breddas till fler områden och grupper 

Sammanfattningsvis handlar alla satsningar om att öka kvaliten I våra 

tjänster och öka våra anställdas möjligheter till utveckling I jobbet. Det ska 

vara roligt och stimulerande att jobba I kommunen. Det handlar också om 

att ytterligare arbeta förebyggande och möta behov av stöd när de är I 

vardande I st f att reparera när skador/problem uppkommit. Sociala 

investeringar lönar sig. 

 

Satsningar I siffror: 

Kommunstyrelsen   Personalsatsningar, integration, planarbete     + 3,5 mkr                               

Vård- och omsorg   Maten I ÄO lagas på plats                                      + 1 mkr                                                                           

Vård- och omsorg   Förstärkningar r/t ökade insatser                        + 3 mkr 

Barn och utbildning Mindre grupper I barnomsorgen                          + 3 mkr                                                                  

Barn och utbildning   Datastöd och läromedel                                        + 0,5 

mkr 

       SUMMA SATSNINGAR                                                                + 11 mkr                                        

                                                                                                                                                               

sid 5(6) 

Allians för Åmål skapar ekonomiskt utrymme genom att 

 utvecklingarbete ska inrymmas I verksamheternas ekonomiska 

ramar och utöver detta ske I projekt med avgränsade ramar 
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 rannsaka oss I politiken när det gäller anställdas tid och uppdrag 

 arbeta med smarta verktyg, digitalt, distansmöten etc 

 genomlysa behov av egna resurser gentemot tillfälliga köp av tjänster 

Besparingar i siffror: 
Sammantaget räknar vi med att kunna minska kostnaderna med ovanstående 
åtgärder med 4 mkr under 2017 för att sedan fortsätta med ytterligare 
kostnadsminskningar kommande år. 
Resterande 7 mkr tas från det budgeterade överskottet på 11 mkr.  
Övriga förslag beräknas inrymmas i majoritetens budgetförslag. 
 
 

Allians för Åmål yrkar  
att kommunen tar kontakter med intressenter som kan ha möjligheter och 
intresse av att bygga      trygghetsboende för äldre i kommunen 

att vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 3 miljoner kronor för 
satsningar på personal-förstärkningar i vården 

att vårdens anställda får arbetskläder och tvätt av dessa från kommunen 

att plan upprättas för att inrätta kök för tillagning på särskilda boenden med 
en första satsning på en miljon kronor 2017 

att bistånd kan beviljas för lagande av måltid i det egna hemmet, liksom 
sällskap under intagande av måltiden 

att ytterligare 3,5 miljoner kronor tillförs barn- och utbildningsnämnden för att 
minska antalet barn/grupp till 9-10 barn/grupp framför allt för 1-3 åringar 
     
 Sid 6(6)  
att ytterligare 1 miljon kronor till grundskolan för läromedel och datastöd 

att gymnasieutbildningarna kvalitetssäkras oxh marknadsföring av 
Karlbergsskolan stärks 

att service till näringslivet/företagen organiseras som en väg in med syfte att 
höja kvalitet, korta tider och skapa bättre förutsättningar för företagen 

att genom riktade insatser öka kontakterna till och mellan små företag i hela 
kommunen för att underlätta och stimulera till företagande och jobbskapande 

att pröva nya vägar för att korta vägen till egen försörjning för arbetslösa och 
nyanlända 
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att prioritera planarbete för att skapa möjligheter till mer strandnära boende, 
trygghetsboende och utveckling av näringslivet 

att tillföra klimat- och energistrategin konkreta planer för bättre källsortering, 
infrastruktur för laddning av elbilar, olika energibesparande åtgärder och ökat 
användande av kollektivtrafik och cyklar. 

Att fortsätta den personalsatsning som kommunfullmäktige i juni 2015 
tillstyrkte  efter förslag från Allians i Åmål.  Vi tillför 3,5 miljoner kronor 2017 
för denna satsning. 

Att bredda kultursatsningar till fler områden och grupper. 

Att minska budget för kommunstyrelsen med 4 miljoner kronor.  

Att inanspråkta 7 miljoner kronor av budgeterat överskott som delfinansiering 
av ovanstående satsningar 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till budgetutskottets förslag. 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till alliansen i Åmåls tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag 

föreligger: budgetutskottets förslag samt alliansens tilläggsyrkande. Proposition 

ställs på budgetutskottets förslag vilket kommunstyrelsen bifaller. Därefter ställer 

ordföranden proposition på alliansens tilläggsyrkande vilket avslås. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-06-08  52 (57) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/67 

KS § 205 Förslag till investeringsbudget för 
2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till 

investeringsbudget för 2017 (i tusen kronor): 

Styrelse/nämnd 2017 
 Kommunstyrelsen 4 651 
 Kommunstyrelsen - IAF 480 
 Barn- och utbildningsnämnden 4 690 
 Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 18 000 
 Vård-och omsorgsnämnden 2 965 
     
 Totalsumma, tkr 30 786 
 

   
Sammanfattning av ärendet 

Majoriteten lämnar förslag till investeringsbudget för 2017. Förslaget inkom till 

kanslienheten 12 maj 2016. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/67 

KS § 206 Låneram för 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2017: 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 18 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 83 000 000 

  
Sammanfattning av ärendet 

Samtal förs om låneram för 2017. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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KS § 207 Information - uppföljning av 
krisberedskapsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ställföreträdande räddningschef Susanne Thellberg informerar om Länsstyrelsen i 

Västra Götalands uppföljning av kommunens krisberedskapsarbete. Länsstyrelsen 

påpekade tre områden där revidering behövs, vilket ska vara klart tills den 31 

oktober 2016. 

__________  
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KS § 208 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut som inkommit sedan förgående möte behandlas. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över personalchefens delegationsbeslut, 2016-05-31 

- Delegationsbeslut från ekonomichef Stig-Arne Olsson, 2016-05-19 

  

Sekretessbelagda delegeringsbeslut: 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om försörjningsstöd, 2016-04-01 till 

2016-04-30 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om flykting försörjningsstöd, 2016-04-01 

 till 2016-04-30 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om färdtjänst, 2016-05-01 till 

2016-05-31 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-06-08  56 (57) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 209 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 18 maj 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 11 maj 2016 

- Protokoll från ÅKAB daterad 25 maj 2016 

__________  
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KS § 210 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Rapport 2016:34 från Länsstyrelsen: Åtgärder mot höga flöden i Skee, 

Strömstads kommun 

- Infoblad juni från Energi- och klimatsamverkan Dalsland 

__________ 


