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KS § 233  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Ulla Berne (M) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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KS § 234 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs utan några ändringar. 

__________
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Dnr KS 2016/297 

KS § 235 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - Musikskolan - 
Mångfaldskören 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller bifogad ansökan om migrationsmedel för 

mångfaldskörens verksamhet. 

Vid varje beslut att ta migrationsmedel i anspråk skall kvarvarande saldo anges. 

Efter varje kvartalslut rapporterar kommunstyrelsen som information till 

kommunfullmäktige förbrukning och saldo för migrationsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 

Mångfaldskören är en musikalisk och social aktivitet arrangerad genom ett 

samarbete mellan musikskolan och samverket. Målgrupperna är nyanlända som 

vill bli bättre på svenska och sångsugna åmålsbor. 

Syftet är att skapa en musikalisk och social kontaktyta för sångintresserade i 

Åmål och målet är att etablera en verksamhet genom mångfaldskören som kan 

fungera som ett av flera verktyg och kapaciteter inom integrationsarbetet i Åmåls 

kommun. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 31 augusti 2016 § 123 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 12 augusti 2016 

- Ansökan om migrationsmedel inkom 5 augusti 2016 

Yrkande 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar i tillägg att: Vid varje beslut att ta migrationsmedel i 

anspråk skall kvarvarande saldo anges. Efter varje kvartalslut rapporterar 

kommunstyrelsen som information till kommunfullmäktige förbrukning och saldo 

för migrationsmedel. 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag till beslut, vilket kommunstyrelsen beslutar enligt. 

Därefter ställs proposition på Jan-Eric Thorins (L) tilläggsyrkande, som 

kommunstyrelsen bifaller. 
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Beslutet skickas till 

Kulturchef Stefan Jacobsson 

Musikskolan 

Samverket 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/298 

KS § 236 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - Biblioteket/kulturhuset - 
Interkulturella arrangemang 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller bifogad ansökan om migrationsmedel för bibliotekets 

och kulturhusets verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturhuset är en mötesplats för många åmålsbor. Inte minst har placeringen av 

en etableringsguide i huset starkt bidragit till nära kontakter och möten med 

nyanlända. Vi har därför behov av att komplettera bibliotekets tjänster och utbud i 

form av nyinköp av specifika media som böcker, digital media och vissa 

tidskrifter. Sagostunder för barn på olika språk, SAM-Talk: Integration, 

temadagar för interkulturell dialog, utställningar musikcaféer, m.m. är exempel på 

aktiviteter som nu planeras och delvis redan påbörjats. 

Genom inköp av media på vissa främmande språk för barn, unga och vuxna vill vi 

erbjuda ett brett mediautbud för alla. Genom interkulturella arrangemang för och 

med nyanlända vill vi skapa arenor och aktivitet för ökad delaktighet och 

integrering. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 31 augusti 2016 § 124 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 12 augusti 2016 

- Ansökan om migrationsmedel inkom 5 augusti 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-09-14  9 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/308 

KS § 237 Ekonomisk uppföljning efter juli 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 resultat på plus 

 400 000 kronor. Varav hela överskottet avser verksamheten för Säffle kommun. 

Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på minus  

550 000 kronor vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål 

prognostiserar ett överskott på 150 000 kronor. Östbys verksamhet prognostiserar 

i nuläget ett underskott på minus 800 000 kronor. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott med 

250 000 kronor och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott med 

600 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 31 augusti 2016 § 125 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 16 augusti 2016 § 76 

- Ekonomisk uppföljning efter juli 2016 för teknik- och fritidsnämnden 

- Kommentarer till Ekonomisk uppföljning efter juli 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/239 

KS § 238 Information-Revisorernas 
grundläggande granskning 2016 av styrelse 
och nämnder - skrivelse från revisorerna 
/KPMG 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I årets grundläggande granskning ämnar kommunrevisionen att träffa 

kommunstyrelsen, teknik- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, barn- 

och utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden 

för att diskutera och ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av 

ärenden och beslut. Förslag på datum för träff med kommunstyrelsen är den 30 

november kl 10:00, 2016. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från kommunrevisionen/KPMG angående den årliga granskningen 

daterad 31 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2016/284 

KS § 239 Svar på remiss - Regional indelning - 
tre nya län (SOU 2016:48)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger följande remissvar gällande Regional indelning - tre nya 

län (SOU 2016:48). 

Åmåls kommun ställer sig positiv till den nya regionbildningen av Västra 

Götaland. 

Åmåls kommun välkomnar Värmland till Västra Götaland för fortsatta 

samarbeten och utvecklingsområden. Åmåls kommun har idag många fungerade 

samarbeten med Värmland vad gäller bland annat utbildning, arbetsmarknad, 

sjukvård och kommunikationer. Dock har dessa samarbeten oftast störts av 

länsgränsen, inte minst på sjukvårdsområdet. 

Vänern är en betydelsefull resurs för Åmåls kommun. Med en gemensam 

länsstyrelse ser vi att utvecklingen av Vänern och dess samarbeten kan 

underlättas. 

Åmåls kommun har en perifer geografisk position i det nuvarande Västra 

Götaland. I den nya regionen, samt i utvecklingstriangeln Göteborg-Oslo-

Karlstad, får Åmåls kommun en mer central position, vilket kommunen finner 

värdefullt. 

Reservation 

Jan-Eric Thorin (L) och Ulla Berne (M) reserverar sig mot utfallet i 

omröstningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 

2016:48) har skickats ut på remiss. 

Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län, och motsvarande landsting, 

för en stark samhällsorganisation med förutsättningar för att skapa utveckling och 

välfärd i hela landet. De nya län som föreslås är Norrlands län, Svealands län och 

Västra Götalands län. 

För Åmåls kommuns del innebär kommitténs förslag att Värmlands län och 

Västra Götalands län läggs samman den 1 januari 2018 till ett län som ska 

benämnas Västra Götalands län. 

Kommitténs förslag innebär även för Åmåls kommuns del att Värmlands läns 

landsting och Västra Götalands läns landsting den 1 januari 2019 läggs samman 

till Västra Götalands läns landsting. 
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Remitteringen går ut till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till 

Finansdepartementet senast den 6 oktober 2016. Indelningskommittén kommer i 

sitt slutbetänkande att återkomma till återstående län. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 31 augusti 2016 § 127 

- Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Ida Tornestrand daterad  

22 augusti 2016 

- Regional indelning – tre nya län. Delbetänkande av Indelningskommittén. 

Statens offentliga utredningar 2016:48 - (Finns att tillgå på kansliet) 

Yrkande 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar i tillägg att andra stycket i arbetsutskottets förslag till 

beslut förlängs enligt följande: dock har dessa samarbeten ofta störts av 

länsgränsen, inte minst på sjukvårdsområdet. 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar avslag på fjärde stycket i arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Anne Sörqvist (C) och Lars-Olov Ottosson (C) yrkar bifall till Jan-Eric Thorins 

(L) yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att tre förslag 

föreligger: arbetsutskottets förslag till beslut, Jan-Eric Thorins (L) tilläggsyrkande 

gällande andra stycket samt Jan-Eric Thorins (L) yrkande gällande avslag av 

stycke fyra. 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och 

Jan-Eric Thorins (L) yrkande gällande avslag av stycke fyra, och konstaterar att 

kommunstyrelsen bifaller det förstnämnda. 

Omröstning begärs och presenteras under rubriken omröstning. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan-Eric Thorins (L) tilläggsyrkande, 

vilket kommunstyrelsen beslutar enligt. 

Omröstning 

Ordföranden meddelar att den som röstar ja bifaller arbetsutskottets förslag till 

beslut och den som röstar nej bifaller Jan-Eric Thorins (L) yrkande gällande 

avslag av stycke fyra. 

Omröstning genomförs med nedanstående resultat. 
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 JA NEJ 

Rolf Lindström (S) X  

Cecilia Gustafsson (S) X  

Anne Sörqvist (C)  X 

Olof Eriksson (S) X  

Christer Örtegren (S) X  

Mikael Norén (S) X  

Lotta Robertsson Harén (MP) X  

Lars-Olov Ottosson (C)  X 

Michael Karlsson (M)  X 

Ulla Berne (M)  X 

Jan-Eric Thorin (L)  X 

 

 

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

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

__________
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Dnr KS 2016/304 

KS § 240 Upphävande av samtliga 
tomtindelningar och fastighetsplaner inom 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingen för upphävande av samtliga 

tomtindelningar och fastighetsplaner inom Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I Åmåls kommun, finns tomtindelningar/fastighetsplaner som reglerar hur 

fastighetsgränser ska gå. Den 2011-02-28 fick PIN-enheten i uppdrag att påbörja 

upphävande av alla tomtindelningar i Åmål. PIN-enheten och senare 

tillväxtenheten har utrett hur detta borde göras, eftersom det finns ett antal 

fastigheter vars gränser inte är lämpliga. Enhetens bedömning är att samtliga 

tomtindelningar kan upphävas eftersom det i detaljplanerna regleras vad som ska 

vara kvartersmark och vad som ska vara allmän platsmark (tex grönområde eller 

gata) och därför kan kommunen ställa krav på ändring av fastighetsgränser där 

detta inte stämmer. 

En samrådshandling för upphävandet har sammanstälts. Om kommunstyrelsen 

godkänner denna så skickas meddelande till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten 

och ägarna av fastigheterna om förslaget om upphävande och ger dem tillfälle att 

yttra sig. Dessutom kommer en annons sättas in i lokalpressen eftersom det är ett 

så stort antal fastigheter som berörs. Till berörda fastighetsägare skickas även ett 

brev med svar på ett antal frågor de kan tänkas ha om hur upphävandet kan 

påverka dem. Detta för att fastighetsägare så snabbt som möjligt ska kunna få 

information om de frågor som kan oroa dem. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterat 24 

augusti 2016 § 58 

- Protokoll från kommunstyrelsens tillväxtutskott daterat 8 februari 2011 § 30 

- Tjänsteskrivelse från planingenjör Sofia Buhrgard daterad 5 september 2016 

- Samrådshandling daterad 5 september 2016 

- Mall för brev till fastighetsägare 

Yrkande 

Lars-Olov Ottosson (C), Christer Örtegren (S) och Lotta Robertsson Harén (MP) 

yrkar bifall till tillväxts- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Planingenjör Sofia Buhrgard 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-09-14  15 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2015/72 

KS § 241 Medborgarförslag - HBTQ-certifiering 
av Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till personalenheten med motivering att arbetsutskottets 

förslag till beslut inte stämmer överens med tjänsteskrivelsen som låg till grund 

för beslutet i arbetsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att Åmåls kommun bör HBT-certifiera (gammal 

benämning, nu HBTQ-certifiering) sig inkom från Angelika Lunnari 25 februari 

2015. 

Angelika Lunnari framhåller i sitt förslag att Åmåls kommun genom att påbörja 

ett arbete för att HBTQ-certifiera sig kommer att stärka sitt ställningstagande för 

att vara en kommun där alla kan leva på olika sätt utan att vara rädd för påhopp 

eller trakasserier. HBTQ, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. 

Ärendet remitterades till kommunens folkhälsostrateg, som inkom med ett 

remissvar 25 februari 2015. Åmåls kommuns folkhälsostrateg föreslår ett bifall 

till förslaget men som alternativ till en HBTQ-certifiering, att vissa enheter främst 

inom vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen 

genomgår en HBTQ-diplomering i Närhälsans regi. 

Ärendet remitterades därefter till personalenheten för synpunkter. En förfrågan 

har gått ut till kommunens förvaltningar gällande nuläget och hur man ser på 

framtida satsningar. Personalenheten ser att en ökad acceptans för olikheter bland 

kommunens anställda utgör en bra grund för öppenhet och acceptans även mot 

kommuninnevånarna. 

Det som talar mot ytterligare insatser är att fokus ligger på HBTQ som 

minoritetsgrupp framför andra. En övergripande insats kan komma att innebära 

nedprioritering av de redan befintliga behoven som finns inom förvaltningarna. 

Personalenheten presenterar två alternativ till beslut att göra utbildningsinsatser 

inom särskilt utvalda verksamheter likt andra kommuner. Ett alternativ till 

kostsam certifiering är RFSL:s webbaserade utbildning. Ett andra alternativ är att 

avstå från vidare utbildningsinsatser inom HBTQ och att förvaltningarna fortsätter 

att driva frågan utifrån de specifika behov som de ser inom sina respektive 

förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 31 augusti 2016 § 128 

- Tjänsteskrivelse från personalenheten daterad 17 augusti 2016 

- Medborgarförslag från Angelika Lunnari 
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Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering att 

arbetsutskottets förslag till beslut inte stämmer överens med tjänsteskrivelsen som 

låg till grund för beslutet i arbetsutskottet. 

Rolf Lindström (S) och Jan-Eric Thorin (L) yrkar bifall till Michael Karlssons 

(M) återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att ett 

återremissyrkande föreligger. Proposition ställs på yrkandet vilket 

kommunstyrelsen bifaller. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Förslagsställaren Angelika Lunnari 

__________  
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KS § 242 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 31 augusti 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott  

24 augusti 2016 

__________  
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KS § 243 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

- Två förteckningar över personalchefens delegeringsbeslut, 2016-09-06 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut: 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om riksfärdtjänst, 2016-08-01 

till 2016-08-31 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om färdtjänst, 2016-08-01 

till 2016-08-31 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-09-14  19 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 244 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Medlemsblad Hela Sverige ska leva! Fyrbodal 2-3 2016 

- Revisionsrapport gällande personalförsörjning och planering inom den 

kommunala vård och omsorgen 

 

__________ 


