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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 18 - 22 

 Ida Rådman 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Mikael Norén 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2017-01-25 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Rådman 

 

Plats och tid KS-salen kl. 09:00–10:20 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Mikael Norén (S) 

Johan Paulsson (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Rolf Lindström (S), ersätter Lars-Olov Ottosson (C) 

Birgit Karlsson (MP), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (M), ersätter Ulla Berne (M) 

Thomas Olson (L), ersätter Jan-Eric Thorin (L) 
  
Ersättare Fredrik Bengtsson (S) 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef 

Jeanette Lämmel, kommunchef 

Per Ljungberg, personalchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Magnus Dalsbo, vd 

Anna Hjelmberg, turismutvecklare 

Linn Johansson, DL Hälsa AB 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KS § 18  Val av justerare 4 

KS § 19 Fastställande av föredragningslista 5 

KS § 20 Hyresavtal för del av Bävern 6 (Seaside) 6 

KS § 21 Extern konsulthjälp för fortsatt utredning, granskning och komplettering i 

skolfrågan 8 

KS § 22 Svar på remiss av departementspromemorian Ett sammanhållet mottagande 

med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45) 10 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-01-25  4 (11) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KS § 18  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Mikael Norén (S) utses som dagens justerare. 

__________  
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KS § 19 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr KS 2017/59 

KS § 20 Hyresavtal för del av Bävern 6 
(Seaside) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet mellan entreprenören DL Hälsa AB 

och Åmåls kommun. 

  

Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). 

  

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade att Åmåls Kommunfastigheter AB skulle köpa 

fastigheten i juni 2015. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2015 

§ 267 beslutades att verksamheten i fastigheten skulle vara inriktad mot 

besöksnäring. Kommunstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att inrikta fastigheten 

på 1) Restaurangverksamhet 2) Turistinformation 3) Konferensverksamhet 4) 

Övernattningsverksamhet. 

 

Under hösten 2015 och våren 2016 togs profilmaterial fram och annonsering 

genomfördes för att attrahera restaurangentreprenörer till fastigheten. Ett 

femtontal olika intressenter har visat intresse för fastigheten och visningar har 

hållits tillsammans med dem i olika omfattning. För att hålla fastigheten öppen för 

besökare och Åmålsbor under sommaren 2016 var fastigheten uthyrd från 1 maj- 

15 oktober till företaget Rosellmagasinet. Under hösten 2016 återupptogs arbetet 

för att finna en entreprenör för ett flerårigt hyreskontrakt. Nu föreslås DL Hälsa 

AB som ny hyresgäst. 

  

Linn Johansson från DL Hälsa AB berättar om sina planer för verksamheten, 

bland annat restaurangverksamhet med inslag av närproducerad mat. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 13 januari 2017 

- Förslag till hyresavtal 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar: 

Kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet mellan entreprenören DL Hälsa AB 

och Åmåls kommun. 
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Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________
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Dnr KS 2016/394 

KS § 21 Extern konsulthjälp för fortsatt 
utredning, granskning och komplettering i 
skolfrågan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att anlita extern konsult som i 

samverkan med berörda förvaltningar, ÅKAB och involverade arkitekter granskar 

och kompletterar befintliga underlag vad gäller: 

1 ny grundskola, Förskoleklass – åk 6 inkl särskola och fritidshem i centralorten 

a) Förskoleklass – åk 6 skola inkl särskola och fritidshem 

b) två skolor 

- Förskoleklass – åk 3 skola inkl fritidshem / Rösparksskolan 

- Åk 4 – 6 skola inkl särskola och fritidshem / Södra skolan 

2 renovering/tillbyggnation av grundskola Förskoleklass – åk 6 inkl fritidshem i 

Tösse. 

3 renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inkl särskola. 

4 förskolelokaler i centralorten. 

5 förskolelokaler i Tösse. 

med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016 KF § 

248. 

  

Vad gäller belysningsområden, underlag och resultat ska utredningen genomföras 

i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

  

Huvudinriktningen på vidare arbete mot en grundskola i centralorten kvarstår 

(enligt fullmäktiges beslut den 30 november 2016) men även tidigare 

utredningsarbete som gjorts med inriktning på två skolor, det vill säga altenativet 

b) ovan, ska granskas och kompletteras av konsulten med hänvisning till de stora 

kostnader som är involverade i ärendet.  

  

När kommunens utredning av renovering av Rösparksskolan med eventuell 

komplettering för att klara upp till 800 elever (från 30 november 2016 KF § 

248) är klar ska även denna granskas och kompletteras av konsulten enligt ovan. 

  

Finiansiering sker från kommunstyrelsens anslag, ansvar 2100, verksamhet 1020. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om fortsatt arbete med en förskoleklass – åk 6 

skola, inkl särskola och fritidshem i centralorten. Vidare beslutade 

kommunfullmäktige att uppdra åt styrgruppen för skolans utveckling att ta fram 

underlag i ett ytterligare antal frågor. (den 30 november 2016 § 248) 

  

Styrgruppen vill genomföra utredningen med hjälp av extern konsult och söker 

även finansiering av detta. 

  

Beslutsunderlag 

- Protokoll från styrgruppen för skolans utveckling daterat 16 januari 2017 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 januari 2017 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2016/462 

KS § 22 Svar på remiss av 
departementspromemorian Ett sammanhållet 
mottagande med tidsbegränsade 
uppehållstillstånd (Ds 2016:45) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger remissvar enligt bilaga, som ställer sig positiv till de 

föreslagna ändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen om mottagande av 

asylsökande m.fl. (LMA) och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 

som innebär att den som ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det 

tidigare tillståndet löper ut inte ska återgå till mottagandesystemet hos 

Migrationsverket eller till en mer begränsad rätt till vård. Det lämnas också 

förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och studiestödslagen som innebär 

att bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner samt studiehjälp och studiestöd 

ska kunna betalas ut även om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har upphört att 

gälla om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd lämnas in innan tillståndet 

löper ut. 

Förslagen syftar till att kunna behålla ett sammanhållet mottagande när 

tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lag med begränsningar av 

möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som gäller sedan den 20 juli 

2016 är huvudregel. Ett sammanhållet mottagande gynnar enskildas möjlighet till 

etablering i samhället och minskar den administrativa bördan för flera 

myndigheter och kommuner. 

I promemorian lämnas också förslag till ändringar i LMA som innebär att EU-

medborgare endast ska omfattas av lagen om det finns synnerliga skäl och att ett 

beslut om överföring enligt Dublinförordingen ska anses som ett beslut om 

avvisning eller utvisning vid tillämpning av lagen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet daterat 18 januari 

2017 § 8 

- Tjänsteskrivelse från Ivan Stipic daterad 13 januari 2017 

- Bilaga: Remissvar till justitiedepartementet från Åmåls kommun 

- Departementspromemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd (Ds 2016:45) 

Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet, senast 1 februari 2017 

Ivan Stipic 
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__________ 


