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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 07:30-11.45 

Beslutande Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Birgitta Johansson (S) ersätter Olof Eriksson (S) 

Cecilia Gustafsson (S), ej § 273 

Magnus Nilsson (MP) 

Birgit Karlsson (MP)  

Anne Sörqvist (C) 

Sven Callenberg (C) 

Barbro Gustafsson (M)  

Ulla Berne (M) ersätter Johan Paulsson (M) 

Thomas Olson (FP) 

Barbro Axelsson (S) ersätter Cecilia Gustafsson (S) § 273 

 

 

 Övriga deltagande Barbro Axelsson (S), ersättare §§ 253-272, 274-284 

Christer Törnell (KD) 

Jan-Eric Thorin (FP) 

Kommunchef Jeanette Lämmel  

Ekonomichef Patrik Eurenius  

Sumali Skott, nämndsekreterare 

Maria Kumm, nämndsekreterare 

VD Magnus Dalsbo, SÅAB § 280 

 

 

 

 Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 253-284 
Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Sven Callenberg  

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Kommunstyrelsen Organ  

  

Sammanträdesdatum 2014-11-12 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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KS § 253 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Ärende om Uppföljning av utdelade uppdrag stryks. 

 

Föredragningslistan fastställs därmed. 

___________________ 
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KS § 254 dnr KS 2014/126 
 

Taxor för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2015 

 

Förslag till taxor från 3 april 2014 behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 115. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

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

1. Förskoleverksamhet 

2. Pedagogisk omsorg 

3. Fritidshem 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för barn- och utbildningsnämnden 2015. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Ekonomienheten



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-12 5(42) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KSBU § 255 dnr KS 2014/156 

 

Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhet 2015 

 

Förslag till taxor från 15 april 2014 behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 116. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgeten igen. 

 

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

1. Miljöbalkens område 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för bygg- och miljönämnden 2015.  

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Bygg- och miljönämnden 

- Ekonomienheten
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KF § 256 

KS § 160 

KSBU § 9 dnr KS 2014/107 

 

Taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till taxor och avgifter från kostenheten, inkom 3 april 2014 

2. Förslag till avgifter från kultur- och turismenheten, inkom 5 maj 2014 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 117. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgeten igen. 

 

De taxor som är aktuella inom kommunstyrelsens verksamhet är: 

 Kommunstyrelseförvaltningen - kostenheten 

 Kommunstyrelseförvaltningen - kultur- och turismenheten 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 

2015. 

___________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Kostenheten 

- Kultur-turismenheten 

- IAF-förvaltningen 

- Ekonomienheten
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KS §  

KSAU § 143   dnr KS 2014/258 

 

Taxor för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2015 (hemtjänst, hemsjukvård, vård- och 

omsogsinsatser och alkoholtillstånd) 

 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden angående förslag till taxor inom vård- och 

omsorgsförvaltningen daterad 25 september behandlas. 

 

Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet om inte annat anges. Det innebär att kommunens avgifter 

anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår följande 

avgifter för 2015 för hemtjänst, hemsjukvård samt avgifter för vård- och omsorgsinsatser: 

 
Äldre- och handikappomsorgen   

Hemtjänst 255 kr/tim Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 420 kr/månad Ingår i maxtaxan 
   

Avgift för utprovning av 

hjälpmedel 

85 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

Hyra för linne, Ekbacken 400 kr/mån Ingår ej i maxtaxan 

   

Trygghetstelefon ordinärt boende 

 

Trygghetstelefon ordinärt boende, 

parboende, person 2 (gäller ej vid 

GSM larm) 

260 kr/mån 

 

150 kr/mån 

Ingår i maxtaxan 

 

Ingår i maxtaxan 

 

   

Mobilt trygghetslarm (GSM) Tillägg 100 kr/mån  Ingår ej i maxtaxan 

   

Borttappad larmknapp 155 kr/knapp Ingår ej i maxtaxan 

   

Avgift för ledsagning 115 kr/tillfälle Ingår i maxtaxan 

   

Avgift för dagrehab 

Måltidskostnader tillkommer men 

dessa fastställs av 

Kommunstyrelsen 

45 kr/tillfälle Behandlingsavgiften ingår i 

maxtaxan 

   

Korttidsboende 

Måltidskostnader tillkommer men 

dessa fastställs av 

Kommunstyrelsen 

110 kr/dygn Vårdavgiften ingår i maxtaxan 

   

LSS   

Måltider gruppbostad (alla måltider 

i boendet frukost-lunch-middag-

mellanmål inkl. 

förbrukningsartiklar som tvål, 

papper) 

2 100 kr/mån 

Avdrag 35 kr/dag för de 

måltider som intas på 

dagcenter och med 75 kr vid 

bortvaro ett helt dygn 

 

   

Resor i boendet med enhetens 

bussar 

15 kr/mil och person  
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Forts. KSAU § 143, KS § 256 
 

Avgifter måltider på 

korttidsboende/FSO 

 

ålder 0 – 7 år         65 kr 

ålder 8 och äldre   90 kr 

 

   

Mellanmål 10 kr/st FSO  

Lunch 40 kr/st FSO (vid skollov)  

   

Avgifter plats korttidsboende 4 185 kr/dygn  

   

Individ och familjeomsorgen   

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger, 

därefter fritt under samma 

behandlingsperiod 

Följer gemensamt avtal med 

Dalslandskommunerna 

   

Egenavgift för vistelse på 

behandlingshem 

 

105 kr/dygn 

 

Längre vistelse på externt boende: hyreskostnaden betalas av den 

enskilde + egenavgift 105 kr/dag (Inkomstprövning, avgift tas ut 

under förutsättning att den enskilde har egen varaktig inkomst) 

 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om taxor inom vård- och 

omsorgsförvaltningen för 2015.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas följande dokument: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 oktober 2014 § 181 

2. Förslag till taxor för alkoholtillstånd 

 

Taxan för pausservering vid konsert och i biograf föreslås ändras. I övrigt är förslaget oförändrat. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om taxor inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet för 2015.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 257 dnr KS 2014/50 

 

Skattesats för Åmåls kommun 2015 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2015 fastställa en oförändrad skattesats, det 

vill säga 22,46 %. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomichefen 
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KS § 258 dnr KS 2014/50 

 

Borgensavgift från kommunala bolag för år 2015 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 118. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunen har tre kommunala bolag, nämligen Åmåls Kommunfastigheter AB, Stadsnät i Åmål AB  

och Jollen i Åmål AB. Diskussion förs kring utestående lån med kommunal borgen inom bolagen 

samt de risker som finns förknippade med det kommunala borgensåtagandet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgensavgift från de kommunala 

bolagen som är 0,5 procent av det beviljade borgensbeloppet. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- De kommunala bolagen 

- Ekonomichefen 
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KS § 259 dnr KS 2014/50 

 

Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet 2015 

 

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium från 23 april 2014 behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 119. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgeten igen. 

 

Kommunfullmäktiges antog följande anslag för kommunfullmäktiges verksamhet: 

 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kf 225 000 

1010 Kf-beredningar 50 000 

1011 Internationella kontakter 28 000 

111 Partistöd 360 000 

121 Kommunrevision 550 000 

131 Överförmyndarverksamhet 790 000 

1091 Valnämnd 5 000 

  Summa 2 008 000 

 

Anne Sörqvist (C) önskar lämna en protokollsanteckning från Allians för Åmål vilket ordföranden 

medger. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges verksamhet handläggs 

direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

 

Protokollsanteckning 

 

Anne Sörqvist (C) lämnar följande protokollsanteckning från Allians för Åmål:     

 

”En fullmäktigeberedning för att ta fram strategisk inriktning för besöksnäringens utveckling i 

kommunen hade kunnat bidra till tillväxt inom denna sektor som bedömer är en av de mest 

intressanta för Åmåls utveckling. Uppdraget skulle enligt våra partier varit betydligt bredare än att 

utreda om bolagsbildning för turismen är en god idé” 

____________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 

- Kommunrevisionen
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KS § 260 dnr KS 2014/50 

 

Anslagsbindningsnivå för budget 2015 

 

Fullmäktige har fattat beslut om anslagsbindningsnivå 18 juni 2014 KF § 120. Enligt kommunallagen 

ska en budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. 

Därför behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgeten igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2015 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för 

nettokostnader på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt.  

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 
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KS § 261 dnr KS 2014/50 

 

Förslag till driftsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2018 

 

Fullmäktige har antagit driftsbudget 18 juni 2014 KF § 122. Enligt kommunallagen ska en budget 

som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 

2015 (i tusen kronor). Förslaget är baserat på en oförändrad skattesats på 22,46 %.  

 

Flerårsbudget 2015 2016 2017 2018 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 008 2 008 2 008 2 008 

KOMMUNSTYRELSE 131 796 131 796 131 796 131 796 

BYGG- & MILJÖNÄMND 152 152 152 152 

BARN- & 

UTBILDNINGSNÄMND 226 860 226 860 226 860 226 860 

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 35 085 35 085 35 085 35 085 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 263 385 267 035 267 035 267 035 

OFÖRDELAT 13 965 29 337 52 406 74 129 

NÄMNDBUDGET  673 251 692 273 715 342 737 065 

        

FINANSFÖRVALTNINGEN 7 000 7 000 7 000 7 000 

        

TOTALA KOSTNADER: 680 251 699 273 722 342 744 065 

        

Ram 690 251 714 273 737 342 759 065 

        

Resultat 10 000 15 000 15 000 15 000 

 

De pengar som avsätts under posten ofördelat under 2015 avser 2015 års löneöversyn. Summan för år 

2016 inkluderar kostnader för både 2015 och 2016 års löneöversyner samt ytterligare kostnader som 

avser hela kommunen. Samma sak gäller för summorna för 2017 och 2018.  

 

Reservation 

Mot ovanstående beslut reserverar sig: Anne Sörqvist (C), Sven Callenberg (C), Barbro Gustafsson 

(M), Ulla Berne (M) och Thomas Olson (FP) 
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Forts KS § 261 

 

Vidare föreslås fullmäktige att besluta:  

 Att tillföra målsättningen att Åmåls kommun ska anställa fler med funktionshinder i 

verksamheterna 

 Att energioberoende ändras till självhushållande 

 Att en miljöstrategisk plan arbetas fram där klimatfrågor, energifrågor och naturvård lyfts 

fram, det vill säga även främjande av biologisk mångfald 

________________________ 

Protokollsutdrag skickas till:  

-  Ekonomienheten 

-  Personalenheten 

-  Miljöenheten 
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KS § 262 dnr KS 2014/50 

 

Förslag till investeringsbudget för 2015 

 

Förslaget inkom till kanslienheten 16 maj 2014. 

 

Fullmäktige har antagit investeringsbudget 18 juni 2014 KF § 123. Enligt kommunallagen ska en 

budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför 

behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till investeringsbudget 

för 2015 (i tusen kronor): 

 

INVESTERINGSBUDGET  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 0 

KOMMUNSTYRELSE 7 150 

BYGG- & MILJÖNÄMND 0 

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 5 348 

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 19 900 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 4 365 

TOTALA KOSTNADER 36 763 

__________________ 
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KS § 263                            dnr KS 2014/50  

 

Låneram för 2015 

 

Fullmäktige har beslutat om låneram 18 juni 2014 KF § 124. Enligt kommunallagen ska en budget 

som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande låneram för 2015: 

 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 66 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 131 000000 

_______________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomichefen 
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KS § 264, KSAU § 145   dnr KS 2014/127 

 

Reviderad verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden för 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden, från 24 september 2014, BUN § 123. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 2 september 2014, BUN 

2014/57.  

 

Tabellen nedan visar verksamhetsmått i form av antal barn/elever samt nyckeltal som beskriver 

personaltäthet.  

 

Volymuppgifter – antal barn/elever      

Genomsnitt vår och höst 2013 2014 2015, version 1 2015, rev skillnad 

Kommunal verksamhet           

Förskola 372 399 384 386 2 

Pedagogisk omsorg 19 15 15 15   

Fritidshem 382 379 405 417 13 

Förskoleklass 94 95 101 105 5 

Grundskola 1 060 1 047 1 053 1 066 13 

Grundsärskola 16 17 17 17   

Gymnasieskola 528 467 480 480   

Gymnasiesärskola 9 9 9 9   

Fristående verksamheter           

Förskola 108 107 106 106   

Pedagogisk omsorg 16 16 25 25   

Fritidshem 50 46 67 67   

Förskoleklass 15 19 18 18   

Grundskola 87 92 97 97   

Köp/försäljning verksamheter           

Gymnasieskola, elever i andra kommuner/skolor 177 215 194 194   

Gymnasieskola, elever från andra kommuner 243 225 253 253   

Nyckeltal – kommunal verksamhet      

Genomsnitt vår och höst 2013 2014 2015, version 1 2015, rev  

Antal barn per årsarbetare          

Förskola 5,6 5,8 5,6 5,6  

Pedagogisk omsorg 4,8 5,0 5,0 5,0  

Fritidshem 20 19,6 17,9 18,4  

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänster) **          

Förskoleklass 14,8 11,0 12,4 12,5  

Grundskola 11 10,7 10,1 10,3  

Gymnasieskola 10 9,1 9,4 9,4  
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Forts. KSAU § 145, KS 264 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade bilagan till 

verksamhetsplanen 2015.   

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 2015.   

__________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 265 dnr KS 2014/157 

 

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2015 

 

Förslag till verksamhetsplan, som inkom till kanslienheten 16 maj 2014, behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit verksamhetsplan 18 juni 2014 KF § 126. Enligt kommunallagen ska en 

budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför 

behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 

för 2015. 

__________________ 
Protokollsutdrag skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 
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KS § 266 dnr KS 2014/71 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen som inkom till kanslienheten 7 

april 2014. 

2. Förslag till verksamhetsplan för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen som inkom till 

kanslienheten 7 april 2014 

 

Fullmäktige har antagit verksamhetsplan 18 juni 2014 KF § 127. Enligt kommunallagen ska en 

budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför 

behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 

förvaltningar för 2015. 

______________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltning 
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KS § 267 dnr KS 2014/124 

 

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 
 

Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 24 april 2014 behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit verksamhetsplan 18 juni 2014 KF § 128. Enligt kommunallagen ska en 

budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför 

behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden för 2015. 

____________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KS § 268 dnr KS 2014/295 

 

Delårsbokslut, tertial 2, för Åmåls kommun exklusive teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
 

Delårsrapport, tertial 2, behandlas. Dokumentet är daterat 20 oktober 2014. 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras att målet om grundskolans utmaningar avseende minskat 

elevantal inte längre är aktuellt och bör revideras. (rapportens sida 50 ) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att mål om grundskolans utmaning ska tas med i det pågående arbetet med 

revidering av mål.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och lägga det till 

handlingarna. 

____________________ 
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KS § 269 dnr KS 2014/255 
 

Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Delårsbokslut som inkom till kanslienheten 30 september 2014  

2. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 23 september 2014 TFN § 84 

 

Teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade verksamhet i Åmål prognostiserar ett underskott på 

300 000 kronor vid årets slut. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott på 

800 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och lägga det till 

handlingarna. 

__________________ 
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KS § 270 

KSAU § 140   dnr KS 2014/271 

 

Ekonomiprognos september månad 2014 

 

Ekonomiprognos per september månad 2014 behandlas. 

 

Det prognostiserade resultatet efter september månads utgång uppgår för kommunen som helhet till 

plus 9 588 000 kronor. 

 

Underskott prognostiseras av Kommunstyrelsen med minus 930 000 kronor, Kommunstyrelsen 

Integration- och arbetsmarknad minus 3 500 000 kronor och Vård- och omsorgsnämnden minus 

7 948 000 kronor.  

 

Överskott prognostiseras av Barn- och utbildningsnämnden med 1 029 000 kronor samt 

Finansförvaltningen i form av skatte- och utjämningsbidrag beräknas förbättras med 20 937 000 

kronor, fördelat på skatter 6 081 000 kronor och bidrag 4 856 000 kronor samt 10 000 000 som avser 

den del av finansförvaltningen som ej omfattas av skatter och bidrag.  

 

Finansförvaltningens 20 937 000 kronor är fördelade på skatter 6 081 000 kronor och bidrag 

4 856 000 kronor samt 10 000 000 som avser den del av finansförvaltningen som ej omfattas av 

skatter och bidrag. 

 

Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden sammanställs i följande 

prognosrapport: 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget Årsprognos 

Beräknat 
utfall 

Kommunfullmäktige 2 142 2 458 0 2 458 

Kommunstyrelsen 67 167 89 773 -930 90 703 

Kommunstyrelsen Integration o 
arbetsmarknad 

16 323 25 629 -3 500 29 129 

Bygg- och Miljönämnden 55 152 0 152 

Barn- och utbildningsnämnden 155 412 228 784 1 029 227 755 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle- Åmål 25 338 33 483 0 33 483 

Vård- och omsorgsnämnden 204 335 264 598 -7 948 265 197 

Finansförvaltningen -511 979 -644 877 20 937 -666 452 

Summa -41 207 0 9 588 -17 575 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-12 25(42) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KS § 270 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 271   dnr KS 2014/297 

 

Ekonomiprognos oktober månad 2014 

 

Ekonomiprognos per oktober månad 2014 behandlas. 

 

Det prognostiserade resultatet efter oktober månads utgång uppgår för kommunen som helhet till plus 

8 076 000 kronor. 

 

Underskott prognostiseras av Kommunstyrelsen med minus 179 000 kronor, Kommunstyrelsen 

Integration- och arbetsmarknad minus 3 500 000 kronor och Vård- och omsorgsnämnden minus 

9 256 000 kronor.  

 

Överskott prognostiseras av Barn- och utbildningsnämnden med 74 000 kronor samt 

Finansförvaltningen i form av skatte- och utjämningsbidrag beräknas förbättras med 20 937 000 

kronor, fördelat på skatter 6 081 000 kronor och bidrag 4 856 000 kronor samt 10 000 000 som avser 

den del av finansförvaltningen som ej omfattas av skatter och bidrag.  

 

Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/intäkter för perioden sammanställs i följande 

prognosrapport: 

 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 272 

KSTU § 82 KS 2014/123 

 

Medfinansieringsavtal gällande gång- och cykelväg mellan Tösse och Åmål 

 

Förslag till medfinansieringsavtal från Trafikverket, som inkom till kanslienheten 27 oktober 2014, 

behandlas. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att avge principbeslut om att godkänna Trafikverkets förslag till Åmåls 

kommun innebärande medfinansiering med 25 % av kostnaden för cykelväg Tösse-Åmål. (9 april 

2014 KS § 101) 

 

Trafikverket lämnar nu förslag på avtal som reglerar detta. Kommunens kostnader föreslås uppgå till 

3 875 000 kronor. Vidare ansvarar kommunen för eventuella nödvändiga detaljplaneändringar och 

åtgärder och förbättringar för gång- och cykeltrafik från Åmåls södra infart till centrum via 

Bondegatan. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner det föreslagna medfinansieringsavtalet.  

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och enhetschef 

Carl-Gustaf Bergenholtz. 

 

3. Ärendet överlämnas till budgetutskottet för finansiering. 

 

4. Teknik- och fritidsnämnden uppmanas inkomma till budgetutskottet med kostnadsberäkning 

för åtgärder och förbättringar för gång- och cykeltrafik från Åmåls södra infart till centrum 

via Bondegatan. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstaterades att tillväxtutskottets protokoll felaktigt anger Bondegatan 

vid förslag till beslut. 
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Forts KS § 272  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner det föreslagna medfinansieringsavtalet.  

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och enhetschef 

Carl-Gustaf Bergenholtz. 

 

3. Ärendet överlämnas till budgetutskottet för finansiering. 

 

4. Teknik- och fritidsnämnden uppmanas inkomma till budgetutskottet med kostnadsberäkning 

för åtgärder och förbättringar för gång- och cykeltrafik från Åmåls södra infart till centrum. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Budgetutskottet 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 273 

KSAU § 141   dnr KS 2014/257 

 

Delårsrapport januari-augusti 2014 – Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle 

och Årjäng 

 

Delårsrapport januari-augusti 2014 avseende samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle och Årjäng daterad 19 september 2014 behandlas. 

 

Prognosen för 2014 är ett överskott på 2 244 000 kronor. Förbundet fick inför 2014 besked om ett 

minskat statligt bidrag som sedan i april 2014 ökades till det av förbundet äskade bidraget. Förbundet 

har totalt med egna medel 8 643 000 kronor. Av dessa meddela har man budgeterat 7 062 000 kronor 

2014. Överskottet beror på ej budgeterade medel från 2013 på 1 581 000 kronor och på ett 

prognostiserat överskott i årets budget om 663 000 kronor. Fler nya insatser har startat men inte alltid 

i den omfattning som var avsikten. Diskussioner kring hur vi kan öka ”integrerad samverkan” har 

fortsatt under året. Förbundets insatser ska inte ersätta den samverkan som redan finns utan 

komplettera den.  

 

Styrelsen har fattat beslut om att mer långsiktigt finansiera coacher/koordinatorer till stöd för personer 

med många myndigheter inblandade. En viktig målgrupp är unga med funktionshinder. De har under 

året fått ökade insatser i flera av kommunerna.  I tre av kommunerna pågår ett arbete med att på ett 

bättre sätt nå ut och stötta företag som är villiga att möta målgruppen i form av praktikplatser och 

anställningar.  

 

Under våren har insatser inom psykiatrin i Värmland skett i Årjäng för unga med psykisk ohälsa. 

Insatsen är en del av ett utvecklingsprojekt lett av Arvikas psykiatrienhet. Insatsen utvecklar 

samverkan kring unga och ger dem snabba tidiga insatser för att korta behandlingstiden och 

återgången till jobb/studier. Integrationspaketet som innehåller förstärkt undervisning i 

omvärdskunskap och mattematik, studiebesök i syfte att öka kunskapen om Sverige och svenska 

bedrivits i Dals-Ed.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) bifall till rapporten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 274 

KSAU § 142   dnr KS 2014/273 

 

Arvoden till förtroendevalda 2015 

 

Beloppsbilaga 2015 till arvodesreglemente för Åmåls kommun daterad 15 oktober 2014 behandlas. 

 

Förtydligande görs att beslut måste fattas kring arvode till ledamöter i den nya 

överförmyndarnämnden och arvode till kulturutskottet. Kulturutskottet kommer att hålla sammanträde 

fyra gånger per år. Tillväxtutskottet kommer i fortsättningen heta arbetsmarknads- och 

tillväxtutskottet. 

 

Beloppsbilagan föreslås gälla från och med 1 januari 2015 och är baserad på riksdagsledamöternas 

arvode, som från och med 1 november 2014 uppgår till 61 000 kronor per månad. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de uppdaterade arvodena för Åmåls kommun 

som presenteras nedan.  
Sammanträdesarvode

Tjänstgörande ledamöter får följande sammanträdesarvode:

• Första timmen 296 kronor

• Därefter påbörjade halvtimmar 74 kronor

Närvarande ersättare som inte tjänstgör får hälften så mycket som ordinarie ledamöter.

Det maximala sammanträdesarvodet per dag 740 kronor

Årsarvode till kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförandes årsarvode per månad 48.800 kronor

Årsarvode till övriga ordförande och kommunrevisionens ledamöter

Organ Ordförande 1:e vice ordf 2:e vice ordf

Kommunfullmäktige 1.952 kr/mån 0 kr 0 kr

 - beredning 976 kr/mån 0 kr 0 kr

(under månad som beredning arbetar)

Kommunstyrelsen

 - arbetsutskott 976 kr/mån 0 kr 0 kr

 - budgetutskott 976 kr/mån 0 kr 0 kr

 - arbetsmarknads- och tillväxtutskott 976 kr/mån 0 kr 0 kr
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Forts. KSAU § 142, KS 274 

 

Årsarvode till övriga ordförande och kommunrevisionens ledamöter, forts

Organ Ordförande 1:e vice ordf 2:e vice ordf

Barn- och utbildningsnämnd 3.416 kr/mån 0 kr 0 kr

Vård- och omsorgsnämnd 3.904 kr/mån 0 kr 0 kr

Bygg- och miljönämnd 1.464 kr/mån 0 kr 0 kr

Valnämnd 0 kr 0 kr 0 kr

 - valår 244 kr/mån 0 kr 0 kr

Teknik- och fritidsnämnd 3.416 kr/mån 1.952 kr/mån 0 kr

Säffle-Åmål

Organ Samtliga ledamöter

Kommunrevision 976 kr/mån

Årsarvode till oppositionen

Årsarvoden till oppositionen per månad 14.640 kronor  
__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras att utskottet ska kallas tillväxt- och arbetsmarknadsutskott, 

inte arbetsmarknads- och tillväxtutskott. Vidare förs samtal om årsarvode för ordförande i 

kulturutskottet och överförmyndarnämnden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande kompletteringar till 

arvodesreglementet, punkt 5: 

 Kulturutskottet läggs till med samma förutsättningar som övriga kommunstyrelsens 

utskott 

 Överförmyndarnämnden läggs till med samma förutsättningar som bygg- och 

miljönämnden 

 Tillväxtutskottet ändras till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 
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Forts KS § 274 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 

att godkänna den föreslagna beloppsbilagan samt komplettera med arvoden för kulturutskottet  

och överförmyndarnämnden. 

 

Jäv 

 

På grund av jäv deltar inte Cecilia Gustafsson (S) i handläggningen av detta ärende. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Personalenheten 
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KS § 275 

KSAU § 144   dnr KS 2014/191 

 

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från tillförordnad enhetschef, arbete och försörjning Ulrika Kvamme och 

utredare/verksamhetsutvecklare Annika Brodén daterad 16 oktober 2014 behandlas. 

2. Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun inklusive två bilagor. 

 

Om man skulle ställa högre krav på cykelhjälm än vad lagstiftningen i Sverige kräver skulle kunna få 

långtgående konsekvenser varför det istället föreslås en komplettering om att cykelhjälp bör 

användas. Kompletteringen finns under rubriken ”Cykel”: Cykelhjälm bör användas och ska 

tillhandahållas av kommunen.  

 

Diskussion som rör risken med hantering av telefon under bilkörning uppkom under en förhandling 

enligt medbestämmandelagen och därför föreslås ett tillägg under rubriken ”Resor med bil”: Som 

förare är du alltid skyldig att köra på ett trafiksäkert och tryggt sätt, därför får du inte använda 

utrustning som påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. 

 

Det föreslås en ny rubrik ”Riskområden”, i Rese- och transportpolicyn för Åmåls kommun där 

följande formulering lyder: De som berörs av denna rese- och transportpolicy bör inte befinna sig på 

platser eller resa till områden med förhöjd säkerhetsrisk. Vid bedömningen ska hänsyn tas till svenska 

myndigheters rekommendationer.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och transportpolicyn för Åmåls 

kommun.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Sven Callenberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och transportpolicyn för Åmåls 

kommun.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Tillförordnad enhetschef arbete och försörjning Ulrika Kvamme 

Utredare/verksamhetsutvecklare Annika Brodén 

Kommunchef Jeanette Lämmel 

Förvaltningschef Ivan Stipic 
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KS § 276 

KSAU § 146   dnr KS 2014/263 

 

Halvårsredovisning av bygg- och miljönämndens tillsynsplan 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden, daterad 18 september 2014, BMN § 51. 

2. Halvårsredovisning av bygg- och miljönämndens tillsynsplan för 2014. 

 

Vissa av enhetens mål lämpar sig inte för uppföljning halvårsvis utan kommer endast att följas upp på 

helårsbasis. Under uppföljning av förvaltningsövergripande mål och enhetsmål redovisas resultatet 

avseende respektive prestations- och utvecklingsmål med tillhörande kommentarer. 

 

2013 års personalomsättningar har medfört vissa konsekvenser även under första halvåret 2014 med 

bland annat överlämning av arbetsuppgifter och introduktion vi återbesättning av en tjänst. En 

inspektörstjänst har tillfälligt haft ändrade arbetsuppgifter som tillförordnad miljöchef vilket medfört 

minskad tid för tillsyn och operativt arbete. Omprioritering har gjorts avseende tillsynsplanen som 

under halvåret inte kunnat följas inom flera arbetsområden. Viss tid har lagts på rekrytering av ny 

miljöchef. Miljöenheten kommer under halvåret 2014 att prioritera arbetet med tillsyn av enskilda 

avlopp samt några nationella hälsoskyddsprojekt.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljönämnden 
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KS § 277 

KSAU § 147   dnr KS 2014/93 

 

Gemensam överförmyndarnämnd – Bengtsfors, Åmåls, Säffle och Årjängs kommuner 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från Årjängs kommunchef Ingemar Rosén och kommunjurist Katarina 

Lundin daterad 14 oktober 2014. 

2. Reglemente för sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd daterad 10 oktober 2014. 

3. Avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner om 

överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd daterad 10 oktober 2014. 

 

Kommunchef Jeanette Lämmel meddelar att det blir Conny Johansson som den 1 november 2014 

tillträder som enhetschef för överförmyndarverksamheten  i Åmål.  

 

Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner bedriver idag överförmyndarverksamhet var för 

sig. Kommunerna har genomfört en utredning kring framtida samvekan mellan 

överförmyndarverksamheterna. Utredningen visar att det finns goda skäl för ett samarbeta kring en 

gemensam överförmyndarnämnd.  

 

Förslaget som utarbetats innebär att Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjäng bildar en gemensam 

nämnd, kallad sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, för 

samverkan om överförmyndarverksamhet. Den gemensamma nämnden ska fullgöra de uppgifter som 

enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndare.  

 

Åmåls kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Åmåls kommuns 

organisation. Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bengtsfors, Säffle och Årjängs 

kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun utser två ledamöter och två 

ersättare. Åmåls kommun utser ordförande i nämnden. Posten som vice ordförande bör rotera årsvis 

mellan de deltagande kommunernas företrädare. Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 

januari året efter det allmänna valet till kommunfullmäktige hållits i hela landet. 

Överförmyndarnämndens administration är placerad i Åmål och personalen anställda av Åmåls 

kommun. Nämnden är ansvarig för att verksamheten organiseras, bemannas och utrustas på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. En gemensam överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner, 

kallad sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, inrättas 

från och med den 1 januari 2015.  

2. Åmåls kommun är värdkommun för nämnden. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, 

Åmåls och Årjängs kommuner om överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd, med bilaga 

1 och 2.  

4. Kommunfullmäktige antar reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden enligt 

upprättat förslag.  

5. Den gemensamma nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav Bengtsfors, 

Säffle och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun  
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Forts. KSAU § 147, KS § 277 

 

utser två ledamöter och två ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för perioden 1 januari 

2015 till 31 december 2018.  

6. Åmåls kommun utser ordförande i nämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 

2018. Åmåls kommun utser samtidigt en vice ordförande i nämnden för perioden 1 januari 

2015 till 31 december 2015. Posten som vice ordförande bör därefter rotera årsvis mellan de 

deltagande kommunernas företrädare.  

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att dels vidta nödvändiga åtgärder för att den gemensamma 

överförmyndarnämnden ska kunna träda i kraft den 1 januari 2015 och dels tillse att 

nödvändiga medel tillförs den blivande verksamheten under 2014. 

8. Ovanstående beslutssatser punkterna 1-6 gäller under förutsättning av likalydande beslut 

fattas av fullmäktige i Bengtsfors, Säffle och Årjängs kommuner. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ovanstående punkter.  

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsen möte behandlas : 
1. Tjänsteskrivelse från Årjängs kommunchef Ingemar Rosén och kommunjurist Katarina 

Lundin som inkom till kanslienheten 17 oktober 2014. 

2. Reglemente för sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd som inkom till kanslienheten 17 oktober 2014. 

3. Avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner om 

överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd som inkom till kanslienheten 17 oktober 2014. 

 

Förändringar har gjorts avseende rapportering av ekonomi och kostnadsberäkningar i avtal och 

reglemente. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nedanstående punkter: 

 

1. En gemensam överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner, 

kallad sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, inrättas 

från och med den 1 januari 2015.  

2. Åmåls kommun är värdkommun för nämnden. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, 

Åmåls och Årjängs kommuner om överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd, med bilaga 

1 och 2.  

4. Kommunfullmäktige antar reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden enligt 

upprättat förslag.  

5. Den gemensamma nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav Bengtsfors, 

Säffle och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun 

utser två ledamöter och två ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för perioden 1 januari 

2015 till 31 december 2018.  
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Forts KS § 277 

 

6. Åmåls kommun utser ordförande i nämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 

2018. Åmåls kommun utser samtidigt en vice ordförande i nämnden för perioden 1 januari 

2015 till 31 december 2015. Posten som vice ordförande bör därefter rotera årsvis mellan de 

deltagande kommunernas företrädare.  

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att dels vidta nödvändiga åtgärder för att den gemensamma 

överförmyndarnämnden ska kunna träda i kraft den 1 januari 2015 och dels tillse att 

nödvändiga medel tillförs den blivande verksamheten under 2014. 

8. Ovanstående beslutssatser punkterna 1-6 gäller under förutsättning av likalydande beslut 

fattas av fullmäktige i Bengtsfors, Säffle och Årjängs kommuner. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Bengtsfors kommun, Säffle kommun, Årjängs kommun 

Överförmyndare 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-12 38(42) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 278 

KSAU § 149    
 

Kommunens representanter till projektet med Kina 

 

EU-handläggare Kristin Günther redogjorde den 15 oktober 2014 för kommunstyrelsen om det 

pågående arbetet med att starta ett projekt med Dunhuang stad i Kina. En ansökan till ICLD 

(internationellt centrum för lokal demokrati) gällande förberedelsefas för samarbete med Dunhuang 

stad är skickad.  

 

Arbetsutskottet föreslår två representanter för Åmåls kommun.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen utser Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) som representanter för Åmåls 

kommun i projektet med Dunhuang. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen utser Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) som representanter för Åmåls 

kommun i projektet med Dunhuang. 

 

Barbro Gustafsson (M) och Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet.  

__________________ 

Beslut ska skickas till: 

Verksamhetsledare Anna Lundin 
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KS § 279 

KSTU § 81 KS 2014/213 

 

Remiss om revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 21 oktober 2014 TFN § 101 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och renhållningschef Veronica 

Carlsson-Ulff från 14 oktober 2014 

3. Remiss från Miljödepartementet från 2 juli 2014 

 

Åmåls kommun har fått en remiss från Miljödepartementet om revideringar av flera av EU:s 

avfallsdirektiv. Förslaget har sin utgångspunkt i att stora mängder material årligen går till spillo 

genom att deponeras istället för att återvinnas. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunen godkänner de föreslagna revideringarna.  

 

På grund av tidsbrist måste yttrandet lämnas av tillväxtutskottet. 

 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Åmåls kommun ställer sig positiv till den föreslagna revideringen av flera av EU:s avfallsdirektiv. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen godkänner tillväxtutskottets yttrande. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner tillväxtutskottets yttrande. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Miljödepartementet  

Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 280 KS 2013/12 
 

Ägardirektiv till Stadsnät i Åmål AB angående förtätning av stamnät 

 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel behandlas. Dokumentet inkom till kanslienheten 

11 november 2014. 

 

Det finns ett nationellt mål avseende tillgång till bredband. Det sägs att 90 procent 

av befolkningen ska ha tillgång till ett bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit per sekund 

senast år 2020. Utifrån detta har Åmåls kommun satt upp motsvarande mål och som en konsekvens 

bildat ett helägt kommunalt bolag, Stadsnät i Åmål AB (SÅAB), som initialt fått i uppdrag att bygga 

ut ett fibernät i Åmåls tätort. För landsbygden avsattes år 2013 sex miljoner kronor för att bygga 

fibernät. Avsikten med detta var att stötta föreningarna med ett stamnät och de så kallade ”vita 

fläckarna” var prioriterade. För att ge alla fiberföreningar möjlighet att bygga sina föreningsnät 

behöver stamnätet utökas. Under våren 2014 fattades beslut om att se över möjligheten att bygga ett 

kommunalt stamnät på landsbygden, vilket resulterade i en projektering avseende detta. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ägardirektiv till SÅAB avseende ansvar för utbyggnad av 

stamnät på landsbygden samt förslag på finansiering. (2014-10-15, KS § 244) 

 

Kommunchefen lämnar nu förslag på detta. 

 

Vid mötet presenterar vd Magnus Dalsbo att bedömd hyra för stamnätet, fullt utbyggt, uppskattas till 

1,3 miljoner kronor per år. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, som ett ägardirektiv, att besluta: 

 

 Att Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) ska ta ansvar för utbyggnad av stamnät på landsbygden i 

enlighet med genomförd projektering. 

 Att stamnätet på landsbygden ska som investering finansieras via extern upplåning av SÅAB. 

 Att Åmåls kommun går i borgen för lån upp till 20 mkr. 

 Att Åmåls kommun hyr, för självkostnad, stamnätet av SÅAB. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

SÅAB 
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KS § 281  
 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott för 2015 

 

Tjänsteskrivelse daterad från kommunsekreterare Irene Larsson behandlas. 

 

Förslag på sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott diskuteras. 

 

Ordföranden meddelar att gemensamma arbetsutskottsmöten med Säffle kommun har inplanerats den 

16 februari 2015 (i Åmål) och 18 maj (i Säffle). 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen antar nedanstående sammanträdesdatum för 2015: 

 

Jan  Feb  Mars  April   Maj   Juni 
 KF      28  25  25  29  27  17 
  

 KS      8  11   11   15  13   3 

 

TAU   14   18   25   22  20 em    10 

 

AU      28   16, 25     --   1,  29   18, 20   3 

 

KU -  11 em  -  -  13 em  - 

 

         

             Aug      Sept   Okt  Nov  Dec 

KF           --   30        28             25                   16 

 

KS           19  16     14  11     2 

 

TAU        26            23      21  18 em    16  

 

AU          10 mån         2, 30   28           18                    9 

 

KU     -  16 em  -  11 em  - 
__________________ 
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KS § 282 
 

Delgivning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 

 

Personalchefens delegeringsbeslut: 

Sammanställning från 29 oktober 2014 avseende: 

 Ledighet med lön vid fackliga studier 

 Lön 

 Kommunens minnesgåva 

 Protokoll 

 

Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut: 

 Förlikning i mål Tingsrätten angående Dalbobåtar AB från 22 oktober 2014 

 Yttrande till förvaltningsrätten i Mål 8064-14, överprövning av LOU från 13 augusti 2014 

 

Beslut om anställning: 

 Rektor Annica Larsson om anställning som lärare i svenska som andraspråk från 26 juni 2014 

 Kommunchef Jeanette Lämmel om anställning som enhetschef/kvalificerad handläggare från 

14 oktober 2014 

 Enhetschef Carl-Gustaf Bergenholtz om anställning som 

nämndsekreterare/bygglovsgranskare från 22 oktober 2014 

 Kostchef Elisabeth Eskfelt om anställning som ekonomibiträde från 17 oktober 2014 

 Enhetschef Carl-Gustaf Bergenholtz om anställning som centrumutvecklare från  30 oktober 

2014 

 Tillförordnad räddningschef Lars-Ove Öhrn om anställning som deltidsbrandman från 29 

oktober 2014 

 

Beslut om från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

 Flykting försörjningsstöd perioden 1-31 augusti 2014 

 Flykting försörjningsstöd perioden 1-31 oktober 2014 

 Försörjningsstöd perioden 1-30 september 2014 

 

 

KS § 283 

 

Delgivning av kommunala protokoll 

 

Följande dokument behandlas:  

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 22 oktober 2014 

 Kommunstyrelsens tillväxtutskotts protokoll från 29 oktober 2014 

 Kommunfullmäktiges protokoll från 15 oktober 2014 

 Kommunala handikapprådet 7 oktober 2014 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  
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KS § 284 

 

Rapporter 

 

Följande dokument behandlas:  

 Vänersborgs tingsrätt: Dom från 22 oktober 2014 i målet om Dalbobåtars begäran om 

ersättning  

 Stig Larsson: Skrivelse om Dalslands sjukhus 

 Synskadades riksförbund: Uttalande från kongressen 26 oktober 2014 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

__________________ 
 

 

 


