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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 312 - 317 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Lotta Robertsson Harén 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2016-12-14 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KS-salen kl. 13:00–13:35 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Cecilia Gustafsson (S), ersätter Ewa Arvidsson (S) 

Barbro Axelsson (S), ersätter Mikael Norén (S) 

Christer Törnell (KD), ersätter Anne Sörqvist (C) 

Michael Karlsson (M), ersätter Ulla Berne (M) § 315, ersätter Lars-Olov 

Ottosson (C) § 316 

Håkan Sandberg (L), ersätter Jan-Eric Thorin (L) 
  
Ersättare Birgit Karlsson (MP) 

Thomas Olson (L) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Per Ljungberg, stf kommunchef  

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Ivan Stipic, förvaltningschef , integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

§§ 312-316 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KS § 312 Val av justerare 4 

KS § 313 Fastställande av föredragningslista 5 

KS § 314 Ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel för föreningar och 

organisationer- Not Quite ideell förening 6 

KS § 315 Ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel för föreningar och 

organisationer- Åmåls Rotaryklubb Tuppen 7 

KS § 316 Ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel för föreningar och 

organisationer- Åmåls Ridklubb 8 

KS § 317 Äskande av tillägg för extra kostnader inom Europeisk volontärtjänst (EVS) 9 
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KS § 312 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Lotta 

Robertsson-Harén (MP). 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-12-14  5 (9) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 313 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr KS 2016/396 

KS § 314 Ansökan om ekonomiskt 
stöd/migrationsmedel för föreningar och 
organisationer- Not Quite ideell förening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Not Quite 102 000 kronor ur 2016 års 

anslag avseende ”tillfälligt stöd till kommuner och landsting” för att bedriva 

verksamheten enligt ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 

Not Quite ansöker om medel för att arbeta med görandet, konsten och hantverket 

som mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar i Åmåls kommun. 

Föreningen planerar att erbjuda aktiviteter grundade i Hantverket 1-2 gånger i 

veckan under december och hela följande vår. 

Syftet är att konsthantverksaktiviteter som medel ska bidra till att mötas och att ta 

fram lager av berättelser som existerar i kommunen. Not Quite vill också 

arrangera publika event där resultaten delas med publik. Deltagarna erbjuds på så 

sätt plats i det offentliga och vidare ett deltagande i samhället, något som många 

känner sig utanför. Genom att dela personliga historier ökas förståelsen för 

varandra och detta leder i sin tur till att förenkla integrationen. Not Quite vill 

stimulera kreativitet och drivkraft i att bidra till lokalkulturen och kanske 

synlighet nationellt och i en europeisk kontext. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan från Not Quite inkommen 31 oktober 2016 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 16 november 

2016 § 174 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Not Quite 

__________
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Dnr KS 2016/397 

KS § 315 Ansökan om ekonomiskt 
stöd/migrationsmedel för föreningar och 
organisationer- Åmåls Rotaryklubb Tuppen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Åmåls Rotaryklubb Tuppen 25 000 kronor 

ur 2016 års anslag avseende ”tillfälligt stöd till kommuner och landsting” för att 

skapa insatser som bidrar till att fler kvinnor känner sig delaktiga i vår vardag i 

samhället. 

Jäv 

Ulla Berne (M) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls Rotaryklubb Tuppen ansöker om stöd till integrationsinsatser för kvinnor 

inom olika kulturer. Genom att etablera fysiska möten mellan kvinnor skapas 

engagemang och framtidstro. Åmåls Rotaryklubb Tuppen vill skapa nätverk för 

målgruppen som gör att kvinnor får ett större kontaktnät. De arrangerar aktiviteter 

som bidrar till en större kunskap och förståelse för det svenska samhället. Målet 

är att lära av varandras kulturer, minska avståndet mellan olika kulturer samt öka 

kunskap och förståelse för varandras kulturer. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan från Åmåls Rotaryklubb Tuppen inkommen 31 oktober 2016  

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 16 november 

2016 § 175 

Beslutet skickas till 

Åmåls Rotaryklubb Tuppen 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/400 

KS § 316 Ansökan om ekonomiskt 
stöd/migrationsmedel för föreningar och 
organisationer- Åmåls Ridklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Åmåls Ridklubb 220 200 kronor ur 2016 års 

anslag avseende ”tillfälligt stöd till kommuner och landsting” för att bedriva 

verksamhet i enlighet med ansökan. 

Jäv 

Lars-Olov Ottosson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Sett med andra kulturers ögon är våra svenska ridskolor en okänd verksamhet. 

Men innanför stallet och ridskolans väggar ryms en värld och en fristad för inte 

minst flickor, och en möjlighet att utvecklas och integreras tillsammans med 

hästar och ridskolans andra unga deltagare. 

Syftet är att underlätta integration och motverka rasism genom att skapa en 

mötesplats för unga ur olika kulturer där hästar är den gemensamma nämnaren. 

Syftet är vidare att underlätta språkutvecklingen genom skrivövningar och att 

samtidigt väva in ridsportens eget språk och termer minska känslan av 

främlingskap som ny i stallet.   

Beslutsunderlag 

- Ansökan från Åmåls ridklubb inkommen 31 oktober 2016 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 16 november 

2016 § 176 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Åmåls ridklubb 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-12-14  9 (9) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/428 

KS § 317 Äskande av tillägg för extra kostnader 
inom Europeisk volontärtjänst (EVS) 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner täckning för extra kostnader på maximalt 

50 000 kr för Europeisk volontär tjänst under 2017. 

- Kostnaden för finansiering tas ur ansvar 2100 verksamhet 1021. 

Sammanfattning av ärendet 

Samverket Frivilligcentralen är ett informationskontor inom Åmåls kommun för 

frivilliga uppgifter och kontaktpunkt mellan människor som vill göra frivilligt 

arbete. Samverket har meddelat utvecklingsenheten att de har beslutat att ta ett 

uppehåll med att ta emot volontärer på obestämd tid. Detta har påverkat 

organisationen som sådan och gjort att utvecklingsenheten är i ett behov av att 

hitta nya projektplatser inom kommunen för framtida volontärer. Då det är olika 

ansökningstillfällen under året har utvecklingsenheten planerat att söka inför nästa 

deadline i april 2017 med en förhoppning om att kunna ta emot volontärer igen i 

september 2017 på de nya platserna. 

Utvecklingsenheten tar därmed ett uppehåll på sju månader och står med 

kostnader för hyra som utvecklingsenheten inte har någon budget för, då hyran 

normalt sett finansieras via EU-programmet. Hyran är för en lägenhet i centrala 

Åmål där volontärerna bor under sin tid i Åmål. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet och föreslår att kostnaden maximalt ska vara 

50 000 kr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tf enhetschef Anna Lundin daterad 30 november 2016 

- Protokollsutdrag från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet daterat 7 december 

2016 § 88 

Yrkande 

Lars-Olov Ottosson (C) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag att godkänna täckning för extra kostnader på 50 000 kr för europeisk 

volontärtjänst under 2017 samt dess finansiering. 

Beslutet skickas till 

Anna Lundin, utvecklingsenheten 

__________ 


