
 Sammanträdesprotokoll  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-02-11 1(30)
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 09:00-12:30 

Beslutande Michael Karlsson (S) 
Ewa Arvidsson (S) 
Mikael Norén  
Olof Eriksson (S) 
Wilhelm Bodmark (S) 
Lotta Robertsson Harén (MP) 
Anne Sörqvist (C) 
Lars Ottosson (C) 
Michael Karlsson (M) ersätter Johan Paulsson (M) 
Ulla Berne (M) 
Jan-Eric Thorin (FP) 

Övriga deltagande Ersättare: Christer Örtegren (S), Rolf Lindström (S), Thomas Fridlund (C) och 
Thomas Olson (FP) 
Christer Törnell (KD) §§ 37-48, 53-57, 59,  till kl 12:10 
Håkan Sandberg (FP) §§ 37-57, 59, till kl 12:25 
Kulturchef Stefan Jacobson §§ 51, 54 
Mikael Hedlund från Åmåls kommunfastigheter AB § 51 
Förvaltningschef Ivan Stipic, rektor Annica Larsson, enhetschef Porya Khorshid, 
enhetschef Magdalena Blomqvist, förvaltningsadministratör Ulrika Kvamme §§ 55-
57 
Kommissarie Peter Torstensson och polisområdesområdeschef Gunilla Gevreus § 59 
Ytterligare närvarande, se § 37

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 37A-63 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson (S) 

Justerande 
 

Michael Karlsson (M) 

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

Kommunstyrelsen 
Organ  

 
  

Sammanträdesdatum 2015-02-11 

Datum för 
anslags uppsättande 2015-02-17 

Datum för 
anslags nedtagande   2015-03-11 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 37A 
 
Fastställande av föredragningslista samt förteckning av närvarande 
 
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

 Ärende om Yttrande till Skolinspektionen läggs till 
 Ärende om Information om Kommunstyrelsens reglemente stryks 

 
Utöver de övriga deltagande som omnämns på protokollets första sida närvarade även nedanstående 
vid mötet: 
Kommunchef Jeanette Lämmel, ekonomichef Patrik Eurenius, personalchef Per Ljungberg och 
kanslichef Ida Rådman 
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson § 37B   
 
_______________________
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KS § 37B  dnr 2015/16 
 
Information om omställningskontoret 
       
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson berättar om omställningskontoret som är ett projekt som 
drivits av Trollhättans stad, med anledning av de nedläggningar som drabbat fordonsindustrin under 
senare år. Åmåls kommun har varit en av deltagande kommuner. 
 
Projektet kommer att drivas vidare i mindre omfattande form än tidigare under 2015. Projektet 
kommer då att fokusera på etableringsservice, finansiell rådgivning och rådgivning inför ägarskifter 
för företag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_______________________ 
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KS § 38 
KSTAU § 2 KS 2014/331 
 
Utökning av naturreservatet Sörknatten, Ånimskog 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Länsstyrelsen från 10 december 2014 
2. Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström från 7 januari 2015 

       
Åmåls kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen och har nu möjlighet att yttra sig över en 
föreslagen utökning av naturreservatet Sörknatten i Ånimskog med 7,2 hektar. Detta motsvarar en 
utökning på motsvarande 2 %. Initiativet till utökningen kommer från berörd fastighetsägare, en så 
kallad frivillig avsättning. Att inrätta naturreservatet är förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Miljöchefen föreslår att Åmåls kommun ställer sig positiv till utökningen. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun ställer sig positiv till den planerade utökningen av naturreservatet Sörknatten. 
 
Åmåls kommun ser positivt på frivilliga avsättningar. 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Michael Karlsson (M) yrkar att Åmåls kommun yttrande ska bli: 
 
Åmåls kommun har inget att erinra mot den planerade utökningen av naturreservatet Sörknatten. 
 
Åmåls kommun ser positivt på frivilliga avsättningar. Åmåls kommun hyser ett stort antal medborgare 
vilka, till icke obetydlig del, erhåller sin inkomst från ett aktivt skogsbruk. En näring vi värnar.  
 
Då kommunen redan idag hyser ett betydande antal reservat av olika klassning, finner vi anledning 
att, i större utsträckning, beakta skadedjursrisken.  
 
Vi värnar en aktiv landsbygd. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet för att 
utreda konsekvenserna av Michael Karlsson (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen utskottets förslag, yrkande från 
Michael Karlsson (M) och återremissyrkande från Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer 
proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat att återemittera 
ärendet. 
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Forts KS § 38 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet för att utreda konsekvenserna av 
Michael Karlsson (M) yrkande. 
_______________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 
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KS § 39 
KSAU § 2   dnr KS 2015/20 
 
Riktlinjer för sponsring i Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från kommunikatör Jan Andersson daterad 8 januari 2015. 
2. Åmåls kommuns riktlinjer för sponsring daterad 19 januari 2015. 

 
Åmåls kommun har för närvarande inga riktlinjer för sponsring av föreningar och evenemang. 
Kommunens kommunikatör har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för sponsring av 
föreningar. Arbetet har skett i samråd med kommunchefen och ekonomichefen.  
 
I förslaget redogörs för bland annat för syftet, villkor och årlig budget för sponsorsåtaganden. 
Förslaget ställer även krav på årliga skriftliga avtal för varje sponsoråtagande.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dokumentet Åmåls kommuns riktlinjer för sponsring revideras så att första stycket börjar med 
följande mening: 
 
Åmåls kommuns engagemang vid sponsring ska ge ett tydligt mervärde för kommunens medborgare. 
 
Därefter överlämnas dokumentet till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för sponsring att gälla från 1 mars 2015. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas ett dokument från majoriteten som inkom till kanslienheten 
11 februari 2015.  
 
Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunikatören för att ta del av till de 
synpunkter som inkommit från majoriteten och lämna ett reviderat förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen utskottets förslag och 
återremissyrkande från Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet 
och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat att återemittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunikatören för att ta del av till de synpunkter som inkommit från 
majoriteten och lämna ett reviderat förslag.  
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Kommunikatören 
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KS § 40 
KSAU § 3   dnr KS 2014/173 
 
Verksamhetsplan 2015 – teknik- och fritidsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 16 december 2014. 
2. Verksamhetsplan 2015 för teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål, dnr Tfnsa 2014/191. 

 
Säffle kommun och Åmåls kommun samverkar i en gemensam nämnd sedan 2011. Den gemensamma 
nämndens verksamheter styrs av de båda kommunernas visioner, övergripande mål och strategier. 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2015 för den 
gemensamma förvaltningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsplanen.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsplanen.  
_______________________ 
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KS § 41 
KSAU § 4   dnr KS 2014/187 
 
Revisorernas övergripande granskning 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från kommunstyrelsen daterad 15 oktober 2014. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 12 januari 2015. 

 
Kommunrevisionen har genomfört den årliga granskningen av kommunstyrelsen i oktober 2014. En 
uppföljning har skett av vissa revisionsrapporter under mandatperioden.  
 
Kommunchefen fick i uppdrag att ta fram förslag till skriftlig feedback till revisionen. 
 
Arbetsutskottet beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gör följande ändring i sista stycket, fjärde meningen under rubriken 
förvaltningens/enhetens ståndpunkt:  
 
En önskan finns att man har en gemensam dialog för vilka områden som det kan vara lämpligt att 
fokusera på.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom det reviderade förslaget på feedback till revisionen och beslutar 
att detta ska utgöra svar på den uppföljning som skett av de granskningar som genomfört av 
kommunrevisonen.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom det reviderade förslaget på feedback till revisionen och beslutar 
att detta ska utgöra svar på den uppföljning som skett av de granskningar som genomförts av 
kommunrevisonen.  
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Revisionen 
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KS § 42 
KSAU § 5   dnr KS 2015/9 
 
Uppföljning av intern kontroll 2014 – barn- och utbildningsförvaltningen  
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 15 december 2014. 
2. Uppföljning intern kontroll daterad 26 november 2014, dnr BUN 2014/164. 

 
En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Syftet är att säkra en 
effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda.  
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern kontroll. Nämnden har 
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 43 
KSAU § 6   dnr KS 2015/8 
 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 15 december 2014. 
2. Tjänsteskrivelse om internkontrollplan 2015 från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 

november 2014, dnr BUN 2014/151. 
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år anta en särskild plan 
för uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan). 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utsett arbetsutskottets ledamöter (19 december 2012, § 131 dnr 
BUN 2012/137) till representanter för intern kontroll.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att anta internkontrollplanen 2015 med följande 
processer/rutiner som ska följas upp: 
 

 Delegeringsreglemente 
 Informations- och aktivitetsansvar upp till 20 år 
 Rutin för uppföljning av elever som riskerar att inte nå målen 
 Skolfrånvaro 
 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Åtgärder mot kränkande behandling 

 
Förvaltningschefen ansvarar för den interna kontrollen och att resultatet av uppföljningen av den 
interna kontrollen kommer att rapporteras till barn- och utbildningsnämnden i november 2015. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 44 
KSAU § 8   dnr KS 2012/257 
 
Medborgarförslag – skyltning vid Åmåls infarter 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson, näringslivsutvecklare Marianne Carlsson 
och kommunikatör Jan Andersson daterad 3 december 2014. 

2. Medborgarförslag från ordförande i PRO Åmål, Sven-Ove Bill daterad 23 juli 2012. 
 
Den 23 juli 2012 inkom ett medborgarförslag gällande uppsättning av välkomstskyltar och flaggor vid 
Åmåls kommungräns. Enligt förslaget borde varje infart till kommunen förses med en välkomstskylt 
och flaggor med Åmåls kommuns stadsvapen. Även andra flaggor föreslås, till exempel den svenska, 
norska, och danska beroende på vilken infart turisterna ankommer från.  
 
Medborgarförslaget remitterades den 22 januari 2013 till kulturchefen, näringslivsutvecklaren och 
kommunikatören. De nuvarande infartskyltarna bedöms fylla behovet av att marknadsföra kommunen 
till fordonstrafiken genom kommunen. Med detta som bakgrund föreslås kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget och därmed anse det besvarat. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget gällande 
uppsättning av välkomstskyltar vid kommungränsen då det anses att man har tillräckligt med 
skyltning vid infarterna vid E45.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget gällande 
uppsättning av välkomstskyltar vid kommungränsen då det anses att man har tillräckligt med 
skyltning vid infarterna vid E45. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Förslagställaren
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KS § 45 
KSAU § 9   dnr KS 2013/352, 2014/45 
 
Medborgarförslag – upprustning av lekplatser i Fengersfors 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 16 december 2014. 
2. Tjänsteyttrande från fritidschef Inge Larsson och förvaltningschef Helen Halvardsson daterad 

11 november 214. 
3. Medborgarförslag från Camilla Niemi inkommen 15 november 2013. 
4. Medborgarförslag från Camilla Niemi inkommen 20 februari 2014. 

 
I medborgarförslaget beskrivs i vilket tillstånd lekplatserna i och kring Fengersfors är i. 
Medborgarförslaget innebär att kommunen ska se över lekplatserna, säkra upp, utöka eller ta bort det 
som inte går att rädda och gör en ordentlig och säker lekplats. Det finns också önskemål om att få en 
större lekplats. 
 
Kommunfullmäktige i Åmål gav gemensamma nämnden i uppdrag att i medborgardialog med 
förslagsläggaren och Fengersfors byalag, utröna var en lekpalts bästa kan placeras. Teknik- och 
fritidsförvaltningen har haft en dialog om medborgarförslaget tillsammans med Fengersfors Byalag 
och förslagsställaren.  
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Motionären
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KS § 46 
KSAU § 10   dnr KS 2014/46 
 
Medborgarförslag – inhägnad rastplats för hundar i Fengersfors 
 
Följande dokument behandlas: 
 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 16 december 2014.  
2. Tjänsteyttrande från fritidschef Inge Larsson och förvaltningschef Helen Halvardsson daterad 

11 november 214. 
3. Medborgarförslag från Camilla Niemi inkommen 20 februari 2014.  

 
Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 20 februari 2014 med önskemål och förslag på 
vart en inhägnad rastplats för hundar i Fengersfors kan anläggas då det inte finns någon plats att 
släppa hundar lösa.  
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås då det i dagsläget inte finns någon 
lämplig plats att anlägga en hundrastgård på i Fengersfors.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i dagsläget inte 
finns någon lämplig plats att anlägga en hundrastgård på i Fengersfors.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) att ärendet återremitteras till teknik- och 
fritidsnämnden. Kommunstyrelsen eftersöker ett klargörande av vilka kriterier som används vid 
avgörande av vad som är lämplig plats för hundrastgård både i Fengersfors och Åmåls tätort. 
 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 
att återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till teknik- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen eftersöker ett klargörande av 
vilka kriterier som används vid avgörande av vad som är lämplig plats för hundrastgård både i 
Fengersfors och Åmåls tätort. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 47 
KSAU § 11   dnr KS 2013/297 
 
Räddningstjänsten – byggnation 
 
Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 28 januari 2015 behandlas.  
 
Tillbygge av garage och ombyggnation av räddningstjänstens lokaler är påbörjade där byggnationen 
är indelat i två etapper: 
 

1. Nytt garage med tvätthall, parkering och övningsplats. Den här delen är beställd och 
färdigbyggd och används idag. 

 
2. Ombyggnation av räddningstjänstens lokaler, kontor, fasad, fönster, omklädningsrum (saknas 

idag för kvinnliga brandmän) samt upprustning av vagnhall. 
 
Parallellt för ÅKAB en dialog med Västfastigheter om byggnation av en ny ambulanscentral på 
samma tomt som räddningstjänstens lokaler finns idag.  
 
Projektet beräknades ursprungligen kosta 1,2 miljoner kronor men prognosen har nu reviderats till 1,3 
miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta projektering och byggstart för ombyggnation av 
räddningstjänstens lokaler, Nygårdsvägen 5. 
 
Ärendet överlämnas till budgetutskottet för finansiering i 2016 års budget. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Michael Karlsson (S) yrkar: 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta projektering och byggstart för ombyggnation av 
räddningstjänstens lokaler, Nygårdsvägen 5. 
 
Ett klargörande av orsaken till den ökande kostnaden ska presenteras på arbetsutskottets möte 25 
februari 2015 av räddningschefen och Åmåls kommunfastigheter AB och därefter rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på Michael Karlssons (S) yrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
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Forts KS § 47 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta projektering och byggstart för ombyggnation av 
räddningstjänstens lokaler, Nygårdsvägen 5. 
 
Ett klargörande av orsaken till den ökande kostnaden ska presenteras på arbetsutskottets möte 25 
februari 2015 av räddningschefen och Åmåls kommunfastigheter AB och därefter rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Räddningstjänsten 
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KS § 48 
KSAU § 12   dnr KS 2015/21 
 
Underskottsbidrag – Mo Byggnadsförening 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 16 januari 2015 behandlas. 
 
Föreningen Mo Byggnadsförening har inkommit med ansökan om förskott på underskottsbidrag för 
2015. Föreningen ansöker om ett bidrag för ett budgeterat underskott uppgående till 39 600 kronor.  
 
Enligt kommunens reglemente för bidrag till lokalhållande föreningar kan förskott lämnas med upp 
till 75 % av det av kommunen godkända budgeterade underskottet. Underskottsbidraget begränsas till 
max 50 000 kronor eller om underskottet överstiger 100 000 kronor till maximalt 50 % av 
verksamhetsårets underskott per förening och verksamhetsår.   
 
Till föreningen kan man maximalt förskott utbetalas med 29 700 kronor (75 % av 39 600 kronor).  
 
Efter att ha tagit del av ansökan med bifogad budget för 2015, anser ekonomichefen att 
bidragsansökan följer reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen vill ha en översyn av reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar. 
Kommunstyrelsen kommer att bjuda in samtliga föreningar till en dialog.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) i tillägg att föreningen beviljas 
förskottsbidrag på 29 700 kronor. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med detta. Därefter ställer han proposition på Michael Karlssons (S) 
tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen vill ha en översyn av reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar. 
Kommunstyrelsen kommer att bjuda in samtliga föreningar till en dialog.  
 
Föreningen beviljas förskottsbidrag på 29 700 kronor. 
_______________________ 
Beslut skickas till  
Mo Byggnadsförening 
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KS § 49 
KSAU § 13   dnr KS 2014/210 
 
Underskottsbidrag – Fengersfors Folkets Hus 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 16 januari 2015 behandlas. 
 
Föreningen Fengersfors Folkets Hus har inkommit med ansökan om förskott på underskottsbidrag för 
verksamhetsåret 2015. Föreningen ansöker om ett bidrag för ett budgeterat underskott uppgående till 
74 000 kronor.  
 
Enligt kommunens reglemente för bidrag till lokalhållande föreningar kan förskott lämnas med upp 
till 75 % av det av kommunen godkända budgeterade underskottet. Underskottsbidraget begränsas till 
max 50 000 kronor, eller om underskottet överstiger 100 000 kronor till maximalt 50 % av 
verksamhetsårets underskott per förening och verksamhetsår.  
 
Till föreningen kan man maximalt förskott utbetalas med summan 37 500 kronor (75 % av 50 000 
kronor).  
 
Efter att ha tagit del av ansökan med bifogad budet för 2015, anser jag att bidragsansökan följer 
reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen vill ha en översyn av reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar. 
Kommunstyrelsen kommer att bjuda in samtliga föreningar till en dialog.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) i tillägg att föreningen beviljas 
förskottsbidrag på 37 500 kronor. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med detta. Därefter ställer han proposition på Michael Karlssons (S) 
tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen vill ha en översyn av reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar. 
Kommunstyrelsen kommer att bjuda in samtliga föreningar till en dialog. 
 
Föreningen beviljas förskottsbidrag på 37 500 kronor. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Fengersfors Folkets hus 
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KS § 50   dnr KS 2015/53 
 
Tilläggsbudget – investeringar inom kommunstyrelsens budget 2015 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 10 februari 2015 behandlas. 
 
De investeringar som ingått i 2014 års investeringsbudget, där inte alla medel förbrukats kan föras 
över till 2015 års investeringsbudget. Varje nämnd tar ställning till vilka poster som bör överföras. 
Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till tilläggsbudget för kommunstyrelsens 2015. Slutligt beslut 
fattas av kommunfullmäktige. 
_______________________ 
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KS § 51  dnr KS 2015/58 
 
Renovering av servicebyggnad A på Örnäs camping 
 
Tjänsteskrivelse från Mikael Hedlund från Åmåls kommunfastigheter AB daterad 30 januari 2015 
behandlas. 
 
En vattenskada har upptäckts på servicebyggnad A på Örnäs Camping. Om beslut fattas om 
renovering omgående kommer byggnaden kunna hinna renoveras och vara i drift vid sommarens 
turistsäsong. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Renovering av servicebyggnad A godkänns. Renoveringen inkluderar standardhöjande åtgärder som 
omnämns i tjänsteskrivelsen, inklusive en ny varmvattenberedare. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget för 2015 sker finansiering i 
2015 års tilläggsbudget, under posterna projekt 9446 buffert, 9418 rivning av sevicebyggnad C och 
9419 renovering duschar. 
_______________________ 
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KS § 52  dnr KS 2015/45 
 
Aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen 2015 
 
Förslag till aktivitetsplan som inkom till kanslienheten 5 februari 2015 behandlas. 
 
Aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen (tidigare kallat budgetprocessen) för 2015 diskuteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen 2015 
 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
_______________________
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KS § 53  dnr KS 2015/46 
 
Attestpliktiga för kommunstyrelsen med mera 2015 
 
Skrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel om attestpliktiga för kommunstyrelsen 2015 till 
attestpliktiga från 5 februari 2015 behandlas. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att under ansvar 2107 personal- och löneenhet, saknas verksamhet 021 
personalutbildning. Attesträtten bör vara samma som övriga verksamheter inom enheten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att under ansvar 2107 personal- och löneenhet, saknas verksamhet 021 
personalutbildning. Attesterätten ska följa övriga verksamheter inom enheten. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Ekonomienheten 
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KS § 54 KS 2014/330 
 
Drift av turistbyråverksamhet – avtal med Dalslands Turist AB 
 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson från 10 februari 2015 behandlas. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med Dalslands Turist AB gällande drift av 
turistbyråverksamhet under perioden 2015-2017 och att en kostnadskalkyl ska tas fram tills nästa 
kommunstyrelsemöte. ( 8 januari 2105 KS § 23) 
 
Kulturchefen redogör för kostnadskalkylen och affärsplanen som framgår i hans tjänsteskrivelse. Den 
totala kostnaden för turistbyråverksamhet och turistinformation förväntas öka med 80 000 kronor 
jämfört med nuvarande organisation under 2015. Därefter förväntas kostnaderna understiga de 
nuvarande kostnaderna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner kostnadskalkylen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef 
Jeanette Lämmel ska underteckna avtal med Dalslands Turist AB. 
_______________________ 
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KS § 55  dnr KS 2014/129 
 
Information om banteknikerutbildningen i vuxenutbildningens regi 
 
Rektor Annica Larsson informerar om banteknikerutbildningen där 10 elever deltar. Utbildningen 
bedrivs i samarbete med näringslivet. Målet är att samtliga elever ska ha fått ett arbete inom tre 
månader efter examen. En eventuell utökning av utbildningen diskuteras. En socioekonomisk 
redovisning ska göras inför att nämnden får ta ställning till om utbildningen ska erbjudas vidare och i 
vilken omfattning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_______________________ 
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KS § 56  dnr KS 2015/42 
 
Feriepraktik för ungdomar under 2015 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 19 januari 2015 behandlas. 
 
Åmåls kommun har under flera år erbjudit feriepraktik till de ungdomar som inte hittat sommarjobb. 
 
Förvaltningen föreslår att feriepraktik/sommarlovsetreprenad erbjuds även under 2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att alla sökande ska erbjudas feriepraktik. Målgruppen ska vara 
oförändrad.  

 
2. Kommunstyrelsen ser positivt på att förstärka arbetsledarfunktionen och att erbjuda vissa av 

feriepraktikanterna viss arbetsledande funktion. 
 

3. Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att låta det 
privata näringslivet ingå i satsningen. Det är viktigt att tydliggöra arbetsmiljöansvaret. Vidare 
ska förvaltningen återkomma med antal ferieplatser och budget baserat på detta. 

_______________________ 
Beslut skickas till: 
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 



 Sammanträdesprotokoll  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-02-11 25(30)

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 57  dnr KS 2015/41 
 
Kommunalt resebidrag för 2015 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 26 januari 2015 behandlas. 
 
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunen tillhandahåller resebidrag även 
under 2015. Taket för resebidraget föreslås höjas med hänvisning till höjda biljettpriser. Höjningen 
beräknas rymmas inom budget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunalt resebidrag under 2015 i enlighet med förslaget. 
 
Integration- och arbetsmarkandsförvaltningen ges i uppdrag att inför 2016 ta fram förslag på 
regelverk som kan införas tills vidare, med exempelvis indexuppräkning av bidraget. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Förvaltningschef Ivan Stipic 
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KS § 58 
KSTAU § 12 KS 2015/55 
 
Yttrande till Skolinspektionen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 2 februari 2015 
2. Förslag till yttrande från integration- och arbetsmarknadsförvaltningen som inkom till 

kanslienheten 6 februari 2015 
       
Skolinspektionen ska inspektera Åmåls kommun vad gäller förskole-, grundskole- och 
gymnasieverksamheterna samt vuxenutbildning under januari och februari 2015. Som förberedelse 
inför inspektionen har skolinspektionen begärt in svar på ett antal frågor från huvudmannen för 
verksamheterna. Kommunstyrelsen är huvudman för vuxenutbildningen och barn- och 
utbildningsnämnden är huvudman för övriga inspekterade verksamheter. 
 
På grund av tidsbrist behöver yttrandet lämnas innan kommunstyrelsen har sitt möte. 
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut 
 
Förslag till svar från integration- och arbetsmarknadsförvaltningen utgör tillväxt- och 
arbetsmarknadsutskottets preliminära yttrande till Skolinspektionen.  
 
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner det preliminära yttrandet till Skolinspektionen. 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner det preliminära yttrandet till Skolinspektionen. 
_______________________ 
Beslutet ska skickas till: 
Skolinspektionen  
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KS § 59  dnr KS 2014/308 
 
Information från polismyndigheten 
 
Polisområdeschef Gunilla Gevreus och kommissarie Peter Torstensson från polisområdet Östra 
Fyrbodal berättar om den nya polismyndigheten, där 21 polismyndigheter har ombildats till en ny 
organisation. Alla chefer har fått eller kommer att få söka om sina tjänster i samband med 
omorganisationen. Antalet chefsnivåer kommer att minskas avsevärt.  
 
Även lokalpolisområdesindelningen ska ändras, men beslut är ännu inte fattat i frågan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_______________________ 
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KS § 60  dnr KS 2015/ 
 
Komplettering av delgeringsreglemente avseende färdtjänstfrågor 
 
Tjänsteskrivelse från färdtjänsthandläggare Annica Waldebro från 23 januari 2015 behandlas. 
 
Från och med årsskiftet har ansvaret för färdtjänsthandläggning flyttats från vård- och 
omsorgsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Färdtjänsthandläggaren föreslår i samband med detta att viss delegering införs i kommunstyrelsens 
delegeringsreglemente. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna delegeringen och att den ska införas i kommunstyrelsens 
delegeringsreglemente. 
_______________________ 
Beslut skickas till: 
Färdtjänsthandläggare Annica Waldebro 
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KS § 61 
 
Delgivning av delegeringsbeslut 
 
Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Personalchefens delegeringsbeslut: 
Sammanställning från 29 oktober 2014 avseende: 

 Ledighet med lön vid fackliga studier 
 Ledighet utan lön vid fackliga studier 
 Lön 
 Kommunens minnesgåva 
 Protokoll 

 
Räddningschef Lars-Ove Öhrns delegeringsbeslut: 
Sammanställning från juli t o m december 2014 avseende: 

 Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 
 Tillsyn enligt Lagen om explosiv vara 
 Tillståndsbevis, förvärv, förvaring och överföring av Explosiva varor inom Sverige 
 Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 
 Medgivande av sotning 
 Egensotning som upphört gälla 

 
 
Beslut om anställning: 

 Räddningschef Lars-Ove Öhrns beslut om anställning som brandman från 15 december 2014 
 Räddningschef Lars-Ove Öhrns beslut om anställning som brandman från 15 december 2014 
 Räddningschef Lars-Ove Öhrns beslut om anställning som brandman från 5 februari 2015 
 Räddningschef Lars-Ove Öhrns beslut om anställning som brandman från 5 februari 2015 
 Kostchef Elisabeth Eskfeldts beslut om anställning som ekonomibiträde från 9 december 

2014 
 Kostchef Elisabeth Eskfeldts beslut om anställning som kock/kokerska från 15 december 

2014 
 Kostchef Elisabeth Eskfeldts beslut om anställning som kock/kokerska från 13 januari 2015 
 Rektor Annica Larssons beslut om anställning som lärare från 5 januari 2015 
 Rektor Annica Larssons beslut om anställning som samhällskommunikatör från 5 januari 

2015 
 Rektor Annica Larssons beslut om anställning som lärare från 5 januari 2015 
 Enhetschef Porya Khorshids beslut om anställning som etableringssamordnare från 13 januari 

2015 
 Miljöchef Susanne Nordströms beslut om anställning som miljöinspektör/livsmedelsinspektör 

från 15 januari 2015 
 Miljöchef Susanne Nordströms beslut om anställning som miljöinspektör/livsmedelsinspektör 

från 15 januari 2015 
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Forts KS § 61 
 
Beslut om från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

 Försörjningsstöd perioden 1-31 december 2014 
 Försörjningsstöd perioden 1-31 januari 2015 
 Flykting försörjningsstöd perioden 1-31 december 2014 
 Flykting försörjningsstöd perioden 1-31 januari 2015 

 
Övriga: 

 Kommunstyrelsens ordförandes beslut om avbruten upphandling, från oktober 2014 
 Ekonomichefens två beslut om utdelning av stipendier från 16 december 2014 
 Ekonomichefens beslut om utbetalning av lönebidrag från 26 januari 201 

 
 
 
KS § 62 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas:  
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 28 januari 2015 
 Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskotts protokoll från 14 januari 2015 
 Åmåls kommunfastigheter AB:s protokoll från 11 december 2014 och 19 januari 2015 
 Stadsnät i Åmål AB:s protokoll från 13 januari 2015 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
KS § 63 
 
Rapporter 
 
Följande dokument behandlas:  
 Sveriges Kommuner och Landsting: ekonomirapport december 2014  
 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser, energi och klimat 2014 
 Länsstyrelsen: Slutrapport om Länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012-2014 från 

kongressen 26 oktober 2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
__________________ 


