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KS § 92
Fastställande av föredragningslista samt förteckning över deltagande
Föredragningslistan fastställs.
Beslutande:
Michael Karlsson (S)
Ewa Arvidsson (S) §§ 92-93, 95-102, 110, 113, 116, till kl 12:00
Mikael Norén (S)
Olof Eriksson (S)
Christer Örtegren (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S)
Lotta Robertsson Harén (MP) §§ 92-del av 118 (ej beslutet), till kl 14:00
Thomas Fridlund (C) ersätter Anne Sörqvist (C)
Lars Ottosson (C)
Johan Paulsson (M) §§ 92-102, 110, 113, 116
Ulla Berne (M) §§ 92-del av 118 (ej beslutet), till kl 14:00
Håkan Sandberg (FP) ersätter Jan-Eric Thorin (FP)
Rolf Lindström (S) ersätter Ewa Arvidsson (S) §§ 94, 103-109, 111-112, 114-115, 117-134
Thomas Olson (FP) ersätter Johan Paulsson (M) §§ 103-109, 111-112, 114-115, 117-134
Övriga deltagande:
Ersättare: Rolf Lindström (S) §§ 92-93, 95-102, 110, 113, 116, Cecilia Gustafsson (S) §§ 92-102,
110, 113, 116, Fredrik Bengtsson (S) §§ 92-102, 110, 113, 116, och Thomas Olson (FP) §§ 92-102,
110, 113, 116,
Kommunchef Jeanette Lämmel, ekonomichef Patrik Eureniusoch kanslichef Ida Rådman
Personalchef Per Ljungberg §§ 92-del av 118
Förvaltningschef Gunnar Erlandsson § 93
SÅAB:s ordförande Göran Karlsson, vice ordförande Peter Håkanson och VD Magnus Dalsbo,
ekonomichef Joakim Hansson samt ÅKAB:s ordförande Gunnar Kvamme §§ 94-98
Enhetschef Carl-Gustaf Bergenholtz §§ 113, 116
Förvaltningschef Ivan Stipic §§ 105, 109
_______________________
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Redogörelse av sjukskrivningstal och åtgärder för att minska dessa
Vid kommunstyrelsens möte 11 mars 2015 KS § 66 beslutades att en mer detaljerad redogörelse för
kostnadsökningar och de åtgärder som planeras vidtas skulle presenteras.
Personalchef Per Ljungberg och förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för sjukskrivningstal
och åtgärder kring detta, exempelvis hälsoronder, ledarskapsutbildning och arbetsplatsträffar.
Kommunstyrelsens beslut
Ytterligare en återrapport i ärendet ska ske vid kommunstyrelsens möte 14/10.
_______________________
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Stadsnätsbolag i samverkan – bildande av kommunikationsoperatörsbolag
Följande dokument behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skrivelse daterad 16 mars 2015
Förslag på aktieöverlåtelseavtal daterad 10 mars 2015
Förslag till aktieägaravtal daterad 10 mars 2015
Förslag på bolagsordning daterad 10 mars 2015
Bilaga 2 till aktieägaravtal, ägardirektiv daterad 10 mars 2015
Kalkyl resultat- och balansräkning NYAB
Förslag bolagsordning för Stadsnät i Åmål AB daterad 10 mars 2015
Protokoll från Stadsnät i Åmål AB daterat 27 mars 2015.

Stadsnät i Åmål AB:s (SÅAB) stadsnätverksamhet under uppbyggnad och frågan om
kommunikationsoperatör är aktuell. Det har under det arbetet framkommit det finns ett antal andra
kommunala aktörer i närområdet som befinner sig i samma situation.
Karlstads El och Stadsnät AB agerar som självständig stadsnätsoperatör sedan 1 januari 2015 och nu
föreslås en samverkan för att möta de kommunala aktörernas gemensamma behov. Samverkan sker i
form av ett särskilt, nybildat aktiebolag, NYAB, där SÅAB då kommer att äga 5 % av aktierna.
Detta ger medborgarna tillgång till ett stort utbud av tjänster och bidrar även till utvecklingen av de
kommuner där NYAB verkar. Kundunderlag som NYAB uppnår innebär en kritisk massa som
underlättar för långsiktigt lönsamhet. NYAB kommer även att verka för att utveckla nytta för de
kommunala aktörerna bland annat genom att utveckla samhällstjänster via fiber.
De kommunala aktörer som är aktuella för samverkan är Karlstads El- och Stadsnät AB, Arvika
Kommunnät AB, Forshaga Fibernät AB, Hammarö kommun, Munkfors kommun och Stadsnät i Åmål
AB. SÅAB bedömer det som sannolikt att ännu fler kommunala aktörer kan komma att vilja ansluta
sig.
SÅAB har fattat följande beslut:
1. Stadsnät i Åmål AB förvärvar av Karlstads El- och Stadsnät AB, nedan KES, 25 stycken
aktier i ÅM Grundstenen 149957, organisationsnummer 556991-2800, nedan Bolaget, enligt
förslaget till aktieöverlåtelseavtal för en kontant köpeskilling om 150 000 kronor, i syfte att i
Bolaget genom samägande bedriva samverkan med , initialt, KES, samt minst tre av Arvika
Kommunnät AB, Forshaga Fibernät AB, Hammarö kommun och Munkfors kommun för
främjande av utvecklingen av aktieägarnas öppna fibernät för bredbandskommunikation.
2. Stadsnät i Åmål AB ingår aktieägaravtal enligt förslaget avseende Bolaget tillsammans med
KES och minst tre av de i punkt 1 angivna juridiska personer som är tilltänkta som övriga
aktieägare i Bolaget.
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Forts. KSAU § 34, KS § 94
3. Göran Karlsson (S), ordförande i Stadsnät i Åmål AB, eller den i sitt ställe sätter, utses att
som ombud vid kommande extra bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med punkt 4 och i
övrigt första för Stadsnät i Åmål AB, AB:s rätta fullgörande av aktieägaravtalet enligt
förslaget. Ombudet instrueras att ifråga om namn för bolaget rösta för förslag efter eget
gottfinnande och samråd med på bolagsstämman närvarande företrädare/ombud för övriga
aktieägare.
4. Med stöd av punkt 5 i förslaget till aktieägaravtal nominerar Stadsnät i Åmål AB ledamöterna
i Stadsnät i Åmål AB:s styrelse; Göran Karlsson (S) som ledamot och Peter Håkanson (C)
som suppleant i Bolagets styrelse.
5. Stadsnät i Åmål AB hemställer om att dess bolagsordning ändras enligt förslaget för att
möjliggöra samvekan enligt punkterna 1 och 2.
6. Besluten enligt punkterna 1-5 ovan gäller under förutsättning av att KES och därutöver minst
tre de i punkt 1 angivna juridiska personerna – tilltänkta som övriga aktieägare i Bolaget –
fattar beslut om att ingå avtal för åstadkommande av den initiala aktiefördelning som anges i
punkt 2 i förslaget till aktieägaravtal och att ingå aktieägaravtal enligt förslaget.
7. Besluten enligt punkterna 1-5 ovan gäller under förutsättning av att besluten godkänns av
fullmäktige i Åmåls kommun.
8. Protokollet över besluten enligt punkterna 1-7 ovan justeras omedelbart.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna Stadsnät i Åmål AB:s beslut från 27 mars 2015 § 37, avseende skrivelse daterad 16
mars punkt, 1-5.
2. Godkänna förslag till reviderad bolagsordning, i syfte att möjliggöra samverkan.
_______________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte konstateras att i arbetsutskottets protokoll saknas ett beslutsunderlag,
nämligen förslag till ägardirektiv till NYAB. Detta behandlades vid arbetsutskottets möte och finns
även med i underlaget vid kommunstyrelsens behandling.
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Forts KS § 94
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna Stadsnät i Åmål AB:s beslut från 27 mars 2015 § 37, avseende skrivelse daterad 16
mars 2015.
2. Godkänna förslag till aktieöverlåtelseavtal.
3. Godkänna förslag till aktieägaravtal.
4. Godkänna förslag till bolagsordning för NYAB.
5. Godkänna förslag till ägardirektiv till NYAB.
6. Godkänna förslag till kalkyl, resultat- och balansräkning för NYAB.
7. Godkänna förslag till reviderad bolagsordning för Stadsnät i Åmål, i syfte att möjliggöra
samverkan.
_______________________
Beslut skickas till:
Magnus Dalsbo, VD SÅAB
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dnr KS 2015/97

Byggnation av stadsnät i Åmåls tätort samt kommunal borgen
Följande dokument behandlas:
1. Skrivelse från ordförande Göran Karlsson och vice ordförande Peter Håkansson, SÅAB, från
11 mars 2015.
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 19 mars 2015.
I sin skrivelse hemställer SÅAB:s presidium att fullmäktige godkänner att SÅAB utökar etapp 1
med en investering om 15 miljoner kronor samt beslutar om borgensram för SÅAB om 30 miljoner
kronor.
Ekonomichefen skriver i sin tjänsteskrivelse att SÅAB har inkommit med skrivelse där man önskar få
ett godkännande om en utökning av fiberutbyggnaden i etapp 1 inom Åmåls tätort, kostnadsberäknad
till 15 miljoner kronor. Fullmäktige har tidigare beslutat om en utbyggnad om 6,5 miljoner kronor.
Till grund ligger en utredning som uppskattar den totala investeringskostnaden till 58 miljoner kronor.
I den kalkyl som finns framtagen för att beräkna SÅAB:S framtida ekonomi har det framtida
lånebehovet uppskattats till 45 miljoner kronor. SÅAB har även framfört att man önskar halvera sin
borgensram från nuvarande nivå på 60 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Motivet är att man
önskar halvera kostnaden för borgensavgiften. Ekonomichefen uppskattar att SÅAB har behov av
en borgensram till 65 miljoner kronor fördelade på 45 miljoner till projekt utbyggnad av stadsnät
inom Åmåls tätort och 20 miljoner kronor till projekt förtätat stamnät på landsbygden.
Ekonomichefen föreslår i sitt yttrande att fullmäktige ska fatta beslut om att borgensramen för
SÅAB ska uppgå till 65 miljoner kronor och att borgensavgiften till Åmåls kommun fastställs till
0,5% av nyttjad borgenssumma. Vidare att SÅAB bemyndigas att, inom projektet utbyggnad av
stadsnät inom Åmåls tätort, fatta beslut om investeringar, där behov av lånefinansiering uppstår, upp
till ett totalt investeringsbelopp uppgående till 45 miljoner kronor.
Beträffande ekonomiska konsekvenser påpekar ekonomichefen att Åmåls kommuns borgensåtagande
kommer bli lägre än tidigare använda modell, vilket även påverkar kommunens intäkter i
motsvarande mån.
Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att under arbetet med etapp 1 och 2 tas ingen borgensavgift ut
men efter att etapp 2 är klar kommer en borgensavgift om 0,5% på beviljad borgenssumma
att tas ut.
Ordföranden ställer proposition på Stadsnät i Åmåls begäran och på förslag från förvaltningen
och konstaterar att utskottet beslutat enligt förvaltningens förslag. Ordföranden ställer därpå
proposition på tilläggsyrkandet och finner att utskottet beslutat enligt detta.
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Forts KSTAU § 32, KS § 95
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att:
1. Borgensramen för Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) ska uppgå till 65 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Stadsnät i Åmål AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 65 000 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
2. Under arbetet med etapp 1 och etapp 2 tas ingen borgensavgift ut men efter att etapp 2 är klar,
kommer en borgenavgift om 0,5% på beviljad borgenssumma att tas ut.
3. SÅAB bemyndigas att, inom projektet utbyggnad av stadsnät inom Åmåls tätort, fatta beslut
om investeringar, där behov av lånefinansiering uppstår, upp till ett totalt investeringsbelopp
uppgående till 45 miljoner kronor.
______________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (FP) att ärendet återremitteras till tillväxt- och
arbetsmarknadsutskottet för beredning av borgensavgift beräknat på det beviljade borgensbeloppet
istället för det nyttjade borgensbeloppet.
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen tillväxt- och
arbetsmarknadsutskottets förslag och återremissyrkande från Håkan Sandberg (FP). Ordföranden
ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avgöra
ärendet idag. Därefter ställer ordföranden proposition på tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets
förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att:
1. Borgensramen för Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) ska uppgå till 65 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Stadsnät i Åmål AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 65 000 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
2. Under arbetet med etapp 1 och etapp 2 tas ingen borgensavgift ut men efter att etapp 2 är klar,
kommer en borgenavgift om 0,5% på beviljad borgenssumma att tas ut.
3. SÅAB bemyndigas att, inom projektet utbyggnad av stadsnät inom Åmåls tätort, fatta beslut
om investeringar, där behov av lånefinansiering uppstår, upp till ett totalt investeringsbelopp
uppgående till 45 miljoner kronor.
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 96
KSAU § 41

Sida

9(51)

dnr KS 2015/118

Årsredovisning av Stadsnät i Åmål AB för 2014
Stadsnät i Åmål AB:s årsredovisning 2014 behandlas.
Ekonomichef Patrik Eurenius föredrar årsredovisningen för Stadsnät i Åmål AB för 2014.
Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) hade en omsättning på 200 000 kronor 2014. Det totala årsresultatet
uppgick till minus 483 000 kronor. Det negativa resultatet 2014 kommer främst från
projekteringskostnader för både stamnät på landsbygden och stadsnät.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner Stadsnät i Åmål AB:s årsredovisning för 2014.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.
_______________________
Beslut skickas till:
Stadsnät i Åmål AB
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Årsredovisning av Åmåls kommunfastigheter AB för 2014
Åmåls kommunfastigheter AB:s årsredovisning 2014 behandlas.
Ekonomichef Patrik Eurenius föredrar årsredovisningen för Åmåls kommunfastigheter AB 2014.
Åmåls kommunfastigheter AB:s (ÅKAB) omsättning för år 2014 har ökat med 4,6 % jämfört med år
2013, viket beror på flera orsaker. Dels har ÅKAB under året fått ökade hyresintäkter tack vare
fastighetsköp och färdigställande av nya lokaler och dels beror ökningen på den hyreshöjning som
framförhandlades med hyresgästföreningen avseende bostäder.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen av Åmåls kommunfastigheter AB för 2014.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.
_______________________
Beslut skickas till:
Åmåls kommunfastigheter AB
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Begäran om utökning av borgensram – nybyggnation av ambulanscentral till NU-sjukvården
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från ekonomischef Patrik Eurenius daterad 17 mars 2015.
2. Skrivelser från Åmåls Kommunfastigheter AB:s VD Magnus Dalsbo daterad 13 mars 2015.
Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB) har tecknat avtal med NU-sjukvården om att bygga en ny
ambulanscentral. Den nya ambulanscentralen ska hyras av NU-sjukvården och ett 25-årigt hyresavtal
har upprättats. För att kunna genomför nybuggnationen krävs nyupptagande av lån, och kopplat till
detta en från kommunen utökad borgensram på 18 miljoner kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka Åmåls Kommunfastigheter AB:s (ÅKAB)
borgensram med 18 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår följande beslutsformulering: Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för
egen skuld ingå i borgen för Åmåls Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 618 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka Åmåls Kommunfastigheter AB:s (ÅKAB)
borgensram med 18 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår följande beslutsformulering: Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för
egen skuld ingå i borgen för Åmåls Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 618 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
_______________________
Beslut skickas till:
Åmåls Kommunfastigheter AB
Ekonomienheten
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Årsredovisning 2014 – Åmåls kommun
Åmåls kommuns årsredovisning 2014 behandlas.
Ekonomichef Patrik Eurenius föredrar årsredovisningen för Åmåls kommun 2014.
Det ekonomiska resultatet för 2014 uppgick till minus 1,3 miljoner kronor, att jämför med det
budgeterade resultatet på +/- 0 miljoner koronor. Det ekonomiska resultatet för 2013 uppgick till
minus 16,9 miljoner kronor.
Nämndernas driftredovisning visar upp ett totalt resultat på minus 22,8 miljoner kronor. Teknik- och
fritidsnämnden i Säffle och Åmål innefattas en ej budgeterad kostnad på 4,9 miljoner kronor. Denna
avser Åmåls kommuns ackumulerade skuld till Säffle kommun avseende det från avtalstidens start
upparbetade underskott.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för 2014.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna i enlighet med förslaget.
Årsredovisningen för Åmåls kommun 2014 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
_______________________
Beslut skickas till:
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Sida

13(51)

KS § 100
KSAU § 16
Bokslutsgenomgång för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 2014
Bokslut 2014 för teknik- och fritidsnämnden behandlas.
Förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson redovisar bokslut 2014 för
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns del godkänna bokslutet för
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och lägga informationen till handlingarna.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (FP) i tillägg att det redovisade överskottet i
avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet i Åmål ska användas till reinvesteringar i
avloppsnätet.
Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att ingen sänkning av vatten- och avloppstaxan är aktuell innan
Åmåls kommunstyrelse har tagit del av den vatten- och avloppsplan som är under framtagande.
Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen arbetsutskottets förslag,
tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg (FP) och tilläggsyrkandet från Michael Karlsson (S).
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på de båda tilläggsyrkana och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet från Michael Karlsson (S).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. För Åmåls kommuns del godkänns bokslutet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och
informationen läggs till handlingarna.
2. Ingen sänkning av vatten- och avloppstaxan är aktuell innan Åmåls kommunstyrelse har tagit
del av den vatten- och avloppsplan som är under framtagande.
Håkan Sandberg (FP) reserverar sig mot punkt 2 i beslutet ovan.
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 101
KSAU § 42

Sida

14(51)

dnr KS 2015/79

Ekonomisk uppföljning 2014 - Överförmyndarnämnden
Protokoll från överförmyndarnämnden 11 februari 2015 behandlas.
Budgeterat belopp för perioden 1 november till 31 december 2014 var 222 000 kronor och utfallet
blev för perioden 208 400 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom överförmyndarnämndens ekonomiska uppföljning för 2014.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.
_______________________
Beslut skickas till:
Överförmyndarnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 102
KSAU § 35

Sida

15(51)

dnr KS 2015/45

Kommunstyrelseförvaltningens budget för 2016
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius behandlas.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef för Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen Ivan
Stipic behandlas.
Kommunstyrelseförvaltningens driftbudget för 2016 uppgår till 98 944 000 kronor vilket innebär en
förändring på plus 340 000 kronor jämfört med driftbudgeten för 2015.
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen har för år 2016 fått en utökad budgetram på 3 000 000
kronor för att täcka upp för ökade kostnader för försörjningsstöd. Total driftbudget för år 2016 uppgår
till 30 339 000 kronor för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens och integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till driftbudget för år 2016 uppgående till 98 944 000 kronor
respektive 30 339 000 kronor.
_________________
Kommunstyrelsens behandling
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens och integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till driftbudget för år 2016 uppgående till 98 944 000 kronor
respektive 30 339 000 kronor och överlämnar ärendet till budgetutskottet för vidare beredning.
_______________________
Beslut skickas till:
Budgetutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 103
KSAU § 36

Sida

16(51)

dnr KS 2015/45

Investeringsbudget för kommunstyrelseförvaltningen, Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen för 2016
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel 2015 behandlas.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef för Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen Ivan
Stipic daterad 25 mars 2015 behandlas.
3. Tjänsteskrivelse avseende bilpoolen, från förvaltningschef för Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen Ivan Stipic daterad 25 mars 2015 behandlas.
Förslag till inversteringsbudget för Kommunstyrelseförvaltningen år 2016 uppgår till 2 270 000
kronor. Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen förslag till inversteringsbudget för år 2016
uppgår till 547 000 kronor och för Bilpoolens del 100 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslag till inversteringsbudget för år 2016 uppgående till 2 270 000 kronor
för kommunstyrelseförvaltningen, 547 000 kronor för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
och för bilpoolens 100 000 kronor.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till inversteringsbudget för år 2016 uppgående till 2 270 000
kronor för kommunstyrelseförvaltningen, 547 000 kronor för integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen och för bilpoolens 100 000 kronor och överlämnar ärendet till
budgetutskottet för vidare beredning.
_______________________
Beslut skickas till:
Budgetutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 104
KSAU § 37

Sida

17(51)

dnr KS 2015/113

Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Följande dokument behandlas:
1. Taxor och avgifter – biståndsbedömda insatser, kost 2016.
2. Taxor och avgifter – kultur och turism 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på taxor och avgifter för biståndsbedömda
insatser för brukare på särskild boende/korttidsboende och matdistribution och förslag till avgifter
inom kultur & turism 2016.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslag till de taxor och avgifter som är framtagna.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till taxor och avgifter och överlämnar till budgetutskottet för
vidare beredning.
_______________________
Beslut skickas till:
Budgetutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 105
KSAU § 38

Sida

18(51)

dnr KS 2015/114

Verksamhetsplan – kommunstyrelseförvaltningen och integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel 2015 behandlas.
2. Verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen 2016.
3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef för Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen Ivan
Stipic daterad 25 mars 2015 behandlas.
4. Verksamhetsplan för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 2016.
Förslag till verksamhetsplan 2016 har sin utgångspunkt i Vision 2020 och de strategiska
utvecklingsområden, strategiska mål och inriktningsmål som kommunfullmäktige tagit beslut om.
Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden, strategiska mål har kommunstyrelsen tagit fram
övergripande och styrande inriktningsmål som ska vara vägledande för förvaltningsmål och enhetsmål
inom kommunstyrelseförvaltningens verksamheter.
Verksamhetsplanen för 2016 omfattar även mål/uppdrag som ingår i majoritetens budgetförslag 20142018 – för ett tryggare Åmål. Under denna period ska ett antal handlingsplaner tas fram.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan för år 2016 gällande kommunstyrelsen och
verksamhetsplan 2016 för Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan för år 2016 gällande kommunstyrelsen och
verksamhetsplan 2016 för Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen och överlämnar till
budgetutskottet för vidare beredning.
_______________________
Beslut skickas till:
Budgetutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-15

KS § 106
KSAU § 43

19(51)

dnr KS 2015/119

Ekonomisk prognos februari 2015 - Åmåls kommun
Följande dokument behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ekonomisk prognos för Åmåls kommun, februari 2015.
Ekonomisk prognos för kommunstyrelsen, februari 2015.
Ekonomisk prognos för integrations- och arbetsmarknad, februari 2015.
Ekonomisk prognos för barn- och utbildningsnämnden, februari 2015.
Ekonomisk prognos för vård- och omsorgsnämnden, februari 2015.
Ekonomisk prognos för överförmyndarnämnden, februari 2015.
Ekonomisk prognos för finansförvaltningen, februari 2015.

Det prognostiserade resultatet efter februari månads utgång uppgår för Åmåls kommun som helhet till
minus 2 255 000 kronor.
ANSVARSOMRÅDE
Kommunfullmäktige

PROGNOS BUDGET AVVIKELSE
2 008

2 008

0

Kommunstyrelse – KSF

97 730

97 665

-65

Kommunstyrelse – IAF

25 759

25 759

0

152

152

0

232 205

232 234

29

35 085

35 085

0

Vård- o Omsorgsnämnd

272 386

269 726

-2 660

Överförmyndarnämnden

320

0

-320

17 622

17 622

0

-691 012 -690 251

761

Bygg- o Miljönämnd
Barn- o Utbildningsnämnd
Säffle-Åmål Teknik- o Fritidsnämnd

Finansförvaltning
Finansiering skatter och bidrag
NETTOKOSTNADER

-7 745

-10 000

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen.
__________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

-2 255

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Forts KS § 106
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen.
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

20(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 107
KSAU § 44

Sida

21(51)

dnr KS 2015/108

Ekonomisk uppföljning efter februari 2015 – teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Följande dokument behandlas:
1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 17 mars 2015.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson
daterad 24 februari 2015.
De skattefinansierade verksamheterna prognostiserade totalt ett nollresultat efter februari månad.
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Säffle redovisade ett underskott föregående år. Underskottet
kompenserades genom taxehöjning, intäktsökningar genom ökad försäljning eller genom
kostnadsminskningar. Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett nollresultat vid årets slut.
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Åmål har redovisat överskott föregående år. Därav pågår en
översyn av VA-taxan för Åmål. Förslag till taxesänkning kommer att presenteras under våren.
Renhållningsverksamheten i Åmål redovisar i nuläget inga avvikelser och Östby förväntas redovisa
ett nollresultat i slutet av året.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska uppföljningen efter februari 2015.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska uppföljningen efter februari 2015.
_______________________
Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 108
KSAU § 46

Sida

22(51)

dnr KS 2015/76

Ansökan om underskottsbidrag för 2014 – Tösse bygdegårdsförening
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från ekonomischef Patrik Eurenius daterad 13 mars 2015.
2. Verksamhet- och revisionsberättelse för Tösse bygdegårdsförening 2014.
3. Ansökan om underskottsbidrag från ordförande Åke Nilsson Tösse Bygdegårdsförening
daterad 28 februari 2015.
Föreningen Tösse bygdegårdsförening har inkommit med ansökan om underskottsbidrag för
verksamhetåret 2014. Föreningen ansöker om ett bidrag uppgående till 25 269 kronor.
Ekonomichefen har tagit del av ansökan med bifogad verksamhetsberättelse för 2014 och anser att
bidragsansökan följer reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreningen Tösse bygdegårdsförening beviljas underskottsbidrag för
verksamhetsåret 2014 med beloppet 25 269 kronor. Utbetalning sker under april månad 2015.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ewa Arvidsson (S) i handläggningen av detta ärende.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreningen Tösse bygdegårdsförening beviljas underskottsbidrag för
verksamhetsåret 2014 med beloppet 25 269 kronor. Utbetalning sker under april månad 2015.
_______________________
Beslut skickas till:
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 109

Sida

23(51)

dnr KS 2015/42

Feriepraktik 2015
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 2 april 2015 behandlas.
Åmåls kommun har under flera år erbjudit feriepraktik till de ungdomar som inte hittat sommarjobb.
Kommunstyrelsen har beslutat följande (11 februari 2015 KS § 56):
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.
Förvaltningens utredning visar att det inte är möjligt att låta det privata näringslivet ingå/delta
feriepraktik på grund av aktuell lagstiftning inom området.För att möjliggöra feriepraktik för alla
sökande beräknas ett extra anslag på 1 048 600 kronor behövas, utöver de 258 000 kronor som finns i
förvaltningens budget för ändamålet. Då beräknas 180 ungdomar kunna få feriepraktik.
Vid kommunstyrelsens möte meddelar ekonomichefen att kostnaden beräknas rymmas inom
integration- och arbetsmarkandsförvaltningens budget.
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner den föreslagna hanteringen av
feriepraktik 2015.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna hanteringen av feriepraktik 2015.
_______________________
Beslut skickas till:
Förvaltningschef Ivan Stipic

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-15

KS § 110

24(51)

dnr KS 2015/130

Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng
Följande dokument behandlas:
1. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och
Årjäng som inkom till kanslienheten 7 april 2015
2. Granskningsrapport som inkom till kanslienheten 7 april 2015
Samordningsförbundet arbetar med finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan
Landstinget i Värmland, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt
Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner.
Årsredovisningen visar ett negativt resultat på 1, 2 miljoner kronor under 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundets årsredovisning
vad gäller Åmåls kommuns del och lägga informationen till handlingarna.
_______________________
Beslut skickas till:
Samordningsförbundet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 111
KSAU § 47

Sida

25(51)

dnr KS 2011/305

Revidering av reglemente för partistöd
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 20 mars 2015.
2. Reglemente för kommunalt partistöd i Åmåls kommun.
3. Bilaga till reglementet, blankett om redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport.
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för partistöd. Samtidigt gavs fullmäktiges presidium i
uppdrag att inkomma med förslag till revidering av reglementet avseende strukturen och nivåerna för
partistöd (24 september 2014 § 156).
Presidiet föreslår en oförändrad struktur och nivå.
Det har visat sig att revideringar behöver göras för att förtydliga vissa frågeställningar. Bland annat
hur mandatstöd fördelas i de fall när samtliga mandat inte har rätt till mandatstöd. Exempelvis när ett
mandat är tillsatt av en så kallad politisk vilde. Presidiet föreslår att det mandatstöd som är knutet till
dessa mandat fryser inne och inte fördelas på resterande mandat.
I kommunfullmäktiges protokoll från september 2014 framgår att utbetalning av partistöd får enbart
ske till ett politiskt parti som är en juridisk person och som har en registrerad lokal partiförening. Ett
förtydligande av detta har nu infört i reglementet, så att det framgår att den lokala partiföreningen ska
vara baserad i Åmål. En lokal partiförening omfattande till exempelvis Älvsborg eller Västra
Götaland har alltså inte rätt till partistöd.
Vidare har ändamålet med partistödet förtydligats i reglementet.
En blankett för redovisning av hur partistöd har använts har framtagits och utgör bilaga till
reglementet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för partistöd.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) att ärendet återremitteras för förtydligande vad
gäller rätt till stöd för så kallade politiska vildar och tomma stolar.
Håkan Sandberg (FP) yrkar att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Sida

26(51)

Forts KS § 111
Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen arbetsutskottets förslag,
återremissyrkande från Thomas Olson (FP) och yrkande från Håkan Sandberg (FP). Ordföranden
ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutet att ärendet
ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och yrkande från
Håkan Sandberg (FP) och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutet i enlighet med yrkande från
Håkan Sandberg (FP).
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget förslag.
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 112
KSAU § 50

Sida

27(51)

dnr KS 2015/92

Revidering av gemensamma riktlinjer i Dalsland avseende serveringstillstånd samt folköls- och
tobaksförsäljning
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson daterad 15 januari 2015.
2. Gemensamma riktlinjer i Dalsland från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson daterad 15
januari 2015.
Vård- och omsorgsnämnden har av alkoholhandläggare Yvonne Pettersson fått ett redovisat förslag
till revidering av de gemensamma riktlinjerna för Dalsland. Riktlinjerna ska revideras regelbundet,
förslagsvis efter varje kommunval.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom vård- och omsorgsnämndens beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade upplagan av gemensamma
riktlinjer i Dalsland avseende serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade upplagan av gemensamma
riktlinjer i Dalsland avseende serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning.
_______________________
Beslut skickas till:
Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-15

KS § 113
KSTAU § 29

28(51)

KS 2015/99

Aktualisering av Åmåls kommuns översiktsplan
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna
Berndtsson från 16 mars 2015
Enligt 3 kap. 27 § ska kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva om
översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 5 §. Översiktsplanen tillsammans med det
tematiska tillägget LIS-planen, antogs 26 februari 2014 och vann laga kraft 26 mars 2014.
Då ÖP 13 och LIS-planen antogs så sent som 26 februari 2014 anser tillväxtenheten att
översiktsplanen med dess tematiska tillägg fortfarande är aktuell och det behöver inte arbetas fram
några revideringar. Tillväxtenhetens ståndpunkt är att ÖP 13 och LIS-planen kan aktualitetsförklaras
utan att några revideringar eller tillägg utförs.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktualiseringen av Åmåls kommuns
översiktsplan 13 och det tematiska tillägget LIS-planen som är aktuell enligt 3 kap. 27 § samt
3 kap 5§ PBL.
__________________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktualiseringen av Åmåls kommuns
översiktsplan 13 och det tematiska tillägget LIS-planen som är aktuell enligt 3 kap. 27 § samt
3 kap 5§ PBL.
_______________________
Beslutet ska skickas till:
Tillväxtenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-15

KS § 114
KSAU § 48

dnr KS 2015/89

Tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal till annan myndighet – barn- och
utbildningsnämnden
Följande dokument behandlas:
1. Protokoll från barn- och utbildningsnämndendaterat 26 februari 2015.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 februari 2015.
Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när en elev
flyttar från en kommun till en annan.
De former som står till buds är:

Lån av journal

Överlämnande av kopior av journal

Överlämnande av original
Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta endast
göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar journalen.
Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna handlingar
endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av
1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige.
Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste fattas
årligen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få överlämna
skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med Arkivlagen 15 § punkt 2.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få överlämna
skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med Arkivlagen 15 § punkt 2.
_______________________
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Resursenheten, samordnande skosköterska
Kommunarkivet

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-15

KS § 115
KSAU § 49

30(51)

dnr KS 2014/320

Översyn av gymnasiesamverkan i Värmland
Följande dokument behandlas:
1. Protokoll från barn- och utbildningsnämndendaterat 26 februari 2015.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 februari 2015.
3. Rapport Översyn gymnasiesamverkan från Jan-Olof Appel daterad 16 september 2014.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 augusti 2012 (BUN § 71 Dnr 2011/17) om
medverkan i samverkan Gymnasieskola i Värmland, vilken trädde i kraft hösten 2013.
Gymnasiesamverkan i Värmland styrs av en styrgrupp bestående av ordförande i respektive kommuns
för gymnasiefrågor ansvarig nämnd. En representant från oppositionen från respektive kommuns
ansvariga nämnd har rätt att delta vid styrgruppens möten. Styrgruppen beslutade den 28 maj 2014
om att genomföra en översyn av gymnasiesamverkan, översyn av regional samverkan i Värmland.
Uppdraget gick via Region Värmland till RYS Riktad Yrkesstimulans, Jan-Olof Appel som under
våren/försommaren 2014 intervjuade samtliga förvaltnings-/skolchefer med ansvar för
gymnasiefrågor, ordförande i ansvarig nämnd och kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner
i Värmland samt Åmåls kommun. Resultatet av översynen presenterades för styrgruppen och
skolchefsgruppen vid en gemensam workshop den 16 september 2014.
Förslag föreligger om fortsätt utredning kring utökad samverkan med utgångspunkt i antalet platser
och program i Region Värmland inklusive Åmåls kommun med inriktning på en samlad organisation,
vilket samtliga berörda kommuner i Region Värmland samt Åmåls kommun har att ta ställning till.
Protokoll Region Värmland Dnr RV 2014-473, se sidan 3.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen säger ja till fortsatt utredning kring gymnasiesamverkan i Region Värmland
inklusive Åmåls kommun med utgångspunkt i antalet platser och program med inriktning mot en
samlad organisation.
__________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Sida

31(51)

Forts KS § 115
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen säger ja till fortsatt utredning kring gymnasiesamverkan i Region Värmland
inklusive Åmåls kommun med utgångspunkt i antalet platser och program med inriktning mot en
samlad organisation.
_______________________
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Region Värmland

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 116
KSTAU § 31

Sida

32(51)

dnr KS 2015/111

Plantaget – en del av Gamla Staden – förslag till åtgärder.
Följande dokument behandlas:
1 Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz från 17 mars 2015.
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson redovisar
arbetet som förevarit med att ta fram ett förslag på upprustning och omdaning av Plantaget samt
hur området är tänkt att utformas.
Förslaget är uppdelat på två områden, ett parkområde med avstamp i 1700-tal och ett område för lek
där närheten till ån tas tillvara. Lekplatsen används flitigt idag men gräsytor runt omkring är oftast
tomma. Upprustningen av området kan komma igång under hösten 2015 med målet att området ska
vara klart våren 2016.
Ombyggnationen av parkområdet uppskattas till 1,2 miljoner kronor, fördelat med 500 000 kronor
på utförande och 700 000 kronor på material (växter, grus, bänkar).
Investeringen ryms inom teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls budget för 2015.
Framtagandet av förslaget har skett i samråd med park- och fritidsenheten och ombyggnationen av
Plantaget är förankrat i styrgruppen för Gamla Staden. Informationstavlor kommer att sättas ut vid
Plantaget för information om hur området är planerat att se ut.
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lars Ottosson (C) och Thomas Olson (FP) yrkar bifall till förslaget.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut
Utskottet beslutar godkänna förslaget till åtgärder i Plantaget.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Lars Ottosson (C) och Ewa Arvidsson (S) bifall till utskottets
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 117
KSTAU § 33

Sida
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dnr KS 2014/268

Ny organisation och arbetssätt för Vänersamarbetet
Följande dokument behandlas:
1. Underlag för årsmöte Vänersamarbetet 23 april 2015 i Kristinehamn.
2. Förslag till stadgar för Vänersamarbetet ekonomisk förening med kommentarer
till stadgeförslag samt organisation-, budget- och finansieringsförslag .
från Kristinehamns kommun
I oktober 2014 skickades en skrivelse ut till kommunerna med tankar och förslag till nytt
arbetssätt för vänersamverkan som innebär att kommunerna övertar huvudmannaskapet från
regionerna. Vid ett möte i Grästorp den 31 oktober bildades en arbetsgrupp med uppdraget att
ta fram underlag för nytt arbetssätt och ny organisation. I arbetsgruppen har ingått representanter från
kommunerna Kristinehamn, Mariestad, Vänersborg, Grums, Karlstad, Hammarö och Åmål.
Arbetsgruppen har tagit fram ett beslutsunderlag som går ut till samtliga kommuner som aviserat
intresse att ingå i Vänersamverkan som medlemskommun. Medlemskommun kan kommun som
geografiskt gränsar till Vänern bli.
Arbetsgruppen vill nu ha in ett politiskt förankrat beslut om medlemskap i Vänersamverkan till den
31 mars samt förslag/nomineringar till styrelseledamöter (politiker) för tiden 2015-04-23 till nästa
årsmöte 2016. Dessa nomineringar önskas senast 20 mars.
Kostnaden för Åmåls del skulle enligt finansieringsförslaget bli 14 400 kronor per år.
Michael Karlsson (S) ställer sig positiv till förslaget att Åmåls kommun deltar i Vänersamarbetet
samt föreslår att Michael Karlsson (S) nomineras till styrelsen för Vänersamverkan.
Tomas Olson (FP) framför synpunkter på förslaget till stadgar.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut
1
2
3
4

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att Åmåls kommun meddelar att kommunen
deltar i Vänersamarbetet.
Finansiering sker inom befintlig budget
Åmåls kommun nominerar kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson (S) till
styrelsen för Vänersamarbetet ekonomisk förening, samt vidare att representera kommunen
vid årsmötet den 23 april i Kristinehamn
Utskottet uppdrar åt ledamoten Thomas Olson (FP) att inkomma med synpunkter på
föreningens stadgar till kanslienheten.

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner åtgärden och lägger informationen till handlingarna.
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Forts KS § 117
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner åtgärden och lägger informationen till handlingarna.
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 118
KSTAU § 36

Sida
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KS 2015/14

Förslag på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavets Vattendistrikt
2015-2021 – Vattenmyndigheten Västerhavet och länsstyrelsen
Följande dokument behandlas:
1 Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna
Berndtsson från 11 mars 2015.
2 Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström och miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kent Gustawsson från 23 mars 2015.
3 Samrådshandlingar kring förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för havsmiljön från
Vattenmyndigheten och länsstyrelsen
Vattenmyndigheten har i samråd gett bland annat Sveriges kommuner möjlighet att under perioden 1
november 2014 – 30 april 2015 yttra sig över förslaget till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för
Västerhavets vattendistrikt 2015-2021.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att särskilt möte skall hållas i detta ärende
innan kommunstyrelsens möte den 15 april.
_______________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte behandlas följande dokument:
1. Protokoll från teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 7 april 2015 § 21.
2. Tjänsteskrivelse från förbundschef Lasse Lindén, Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals direktions arbetsutskott behandlar ärendet 16 april och kommer sannolikt att yttra sig i
enlighet med tjänsteskrivelse från förbundschefen.
Michael Karlsson (S) yrkar att:
1. Ordföranden får i uppdrag att författa ett yttrande från Åmåls kommun utifrån de diskussioner
som förts i kommunstyrelsen.
2. Åmåls kommun överlämnar tre skrivelser som svar på remissen, nämligen skrivelse från
förbundschef Lasse Lindén, skrivelse från tillväxtenheten och skrivelse från Michael
Karlsson (S)
Lars Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlsson (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Sida

36(51)

Forts KS § 118
Kommunstyrelsens beslut
1. Ordföranden får i uppdrag att författa ett yttrande från Åmåls kommun utifrån de diskussioner
som förts i kommunstyrelsen.
2. Åmåls kommun överlämnar tre skrivelser som svar på remissen, nämligen skrivelse från
förbundschef Lasse Lindén, skrivelse från tillväxtenheten och skrivelse från Michael Karlsson
(S).
_______________________
Beslut skickas till:
Vattenmyndigheten Västerhavet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-15

KS § 119
KSTAU § 35

37(51)

KS 2015/13

God Havsmiljö 2020 – åtgärdsprogram för havsmiljön – förslag från
Havs- och vattenmyndigheten
Följande dokument behandlas:
1 Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna
Berndtsson från 11 mars 2015.
2 Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström och miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kent Gustawsson från 23 mars 2015.
3 Samrådshandling kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön från Havs- och
Vattenmyndigheten
Havs- och Vattenmyndigheten har i samråd gett bland annat Sveriges kommuner möjlighet att yttra
sig över God Havsmiljö 2020 – åtgärdsprogram för havsmiljön.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att särskilt möte skall hållas i detta ärende
innan kommunstyrelsens möte den 15 april.
_______________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Åmåls kommun lämnar samma svar som i remiss om förvaltningsplan och åtgärdsprogram för
Västerhavets Vattendistrikt 2015-2021 (se § 118).
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 120
KSAU § 51

Sida
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dnr KS 2013/167

Motion – deltagande i SK:s undersökning Kommunens Kvalité i Korthet
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 23 februari 2015.
2. Motion från Lisbeth Vestlund (C) daterad 29 maj 2013.
Motionen från Lisbeth Vestlund (C) har föreslagit kommunfullmäktige att utreda om det är lämpligt
att Åmåls kommun, i likhet med ett flertal av Sveriges kommuner, anmäler sig till det nationella
samverkansprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I dagsläget är cirka 225 kommuner av
totalt 290, med i samverkansprojektet.
KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med
måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och
verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.
Mätningen sker inom fem områden:
1. Kommunens tillgänglighet
2. Trygghetsaspekter i kommunen
3. Medborgarens delaktighet och kommunens information
4. Kommunens effektivitet
5. Kommunen som samhällsutvecklare
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Åmåls kommun från och med hösten
2015 ska ingå i samverkansprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet. Härmed anses motionen
bifallen.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Åmåls kommun från och med hösten
2015 ska ingå i samverkansprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet. Härmed anses motionen
bifallen.
_______________________
Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 121
KSAU § 52

Sida

39(51)

dnr KS 2013/175

Motion – Oberoende utredning av teknik- och fritidsnämnden angående ekonomifördelning,
effektivitet med mera
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 26 februari 2015.
2. Motion från Jan-Eric Thorin (FP) daterad12 juni 2013.
Motionen har ställts om att en oberoende utredning av teknik- och fritidsnämnden bör göras
beträffande parametrar ekonomifördelning, effektivitet med mera.
Under 2013 genomfördes en utvärdering av teknik- och fritidsnämndens verksamhet, på uppdrag av
de båda samverkanskommunerna Åmål och Säffle. Utvärderingen genomfördes av företaget PwC
som är en oberoende aktör. Utvärderingen som är gjord belyser de frågor som motionen efterfrågar
och den är utförd av en oberoende part.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom en utredning redan är
genomförd och utförd av PwC som är en oberoende aktör.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom en utredning redan är
genomförd och utförd av PwC som är en oberoende aktör.
_______________________
Beslut skickas till:
Ekonomienheten
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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dnr KS 2014/235

Motion – Djurparken och barnperspektivet
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från utredare Annika Brodén och enhetschef teknik- och fritid Säffle-Åmål
Inge Larsson daterad 20 mars 2015.
2. Motion från Barbro Spjuth (M) daterad 24 september 2014.
I motionen från Barbro Spjuth (M) föreslås kommunfullmäktige att:
 Ge ett årligt bidrag till hjälp för Åmåls djurpark
 Uppdra åt Teknik- och fritidsförvaltningen att hjälpa till med vissa arbeten, samt ha viss
kontroll över anläggningen
 Sätta upp en toalettfacilitet, som även behövs för den nya lekparken bredvid
Föreningen Åmåls Djurpark är en av 29 föreningar i Åmåls kommun som får lönebidrag från
kommunen. Ersättningen för 2014 uppgick till 107 877 kronor i lönebidrag. Enligt kommunallagens
likställighetsprincip, KL 2:2, ska kommunen behandla kommunens medlemmar liga. Förenigar i
Åmåls kommun kan söka stöd för medlemsaktiviter eller få ersättning för uppdrag.
Reglerna för föreningsbidrag är för näravarande under översyn. En punkt i de föreslagna allmänna
bestämmelserna är att föreningar som stöds av kommunen om möjligt ska vara medlemmar i en
riksorganisation. Det innebär att om Åmåls djurpark ännu inte är ansluten till en riksorganisation är
detta att rekommendera.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår motionen då man redan uppfyller det som motionen avser.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår motionen då man redan uppfyller det som motionen avser.
_______________________
Beslut skickas till:
Jeanette Lämmel
Annika Brodén

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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KS § 123
KSAU § 55

Sida
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dnr KS 2014/301

Motion – ombyggnad av E 45 – uppdrag till kommunens representanter i Fyrbodal
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 25 februari 2015.
2. Motion från Jan-Eric Thorin (FP), Håkan Sandberg (FP) och Thomas Olsson (FP) inkommen
18 november 2014.
Motionen behandlar bland annat vikten av en väl utbyggd infrastruktur för att möjliggöra tillväxt i
Åmål och Dalsland. Motionen yrkar att kommunens representanter i Kommunalförbundet Fyrbodal
ges som huvuduppgift att arbeta för en snar ombyggnad av Europaväg 45, sträckan mellan MellerudVänersborg.
Arbete pågår kontinuerligt med att påverka och närvara i aktuella forum där frågor kring infrastruktur
behandlas, för att förbättra och utveckla rådande infrastruktur. Som exempel kan nämnas:
 Representanter från Åmåls kommun är med på projekteringsmöten beträffande ombyggnation
av E 45, sträckan Ånimskog-Åmål
 Arbete pågår beträffande Stråk 2, förbättringsåtgärder på sträckan Strömstad-Karlstad.
Berörda kommuner i Västra Götalands län samt Trafikverket närvarar.
 Åmåls kommun är representerat på kommunalförbundet Fyrbodals tjänstemannaberedning för
infrastruktur och kollektivtrafik. Medverkar gör även tjänstemän från berörda kommuner,
VGR, Västtrafik samt representant från Fyrbodal.
 Åmåls kommun genom samordning av Fyrbodal är remissinstans för Trafikverkets utredning
om funktionellt prioriterat vägnät.
 Mellan Västtrafik och Åmåls kommun pågår kontinuerlig dialog kring kollektivtrafiken.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige konstaterar att arbete med att påverka och förbättra infrastrukturen för Åmåls
kommun pågår i motionens anda. Därmed anses motionen besvarad.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (FP) att motionen ska antas.
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen arbetsutskottets förslag och yrkande
från Håkan Sandberg (FP). Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att arbete med att påverka och förbättra infrastrukturen för Åmåls
kommun pågår i motionens anda. Därmed anses motionen besvarad.
_______________________
Beslut skickas till: Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 124
KSAU § 56

Sida
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dnr KS 2015/65

Motion – Döpa om Åmål till ”Sune city”
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från kanslischef Ida Rådman daterad 5 mars 2015.
2. Motion från Tomas Lindström (-) daterad 20 februari 2015.
Tomas Lindström (-) har skrivit en motion där han yrkar att Åmåls kommun ska byta namn till Sune
City.
Åmål fick sina stadsprivilegier 1643 och har ända sedan dess hetat Åmål, med vissa smärre ändringar
i stavningen. 1862 och 1971 genomfördes kommunreformer, men trots förändringar i organisation
och geografiskt område har kommunen behållit sitt namn.
Ett namnbyte på en kommun är en omfattande process, där flera olika myndigheter blir inblandade.
Vidare bör det finnas en acceptans hos medborgarna för namnbyte.
Vid namnbyte behöver en ny grafisk profil och nya mallar tas fram. Allt grafiskt material måste
därefter bytas ut såsom exempelvis kuvert, trycksaker, flaggor och logotyper på bilar. Vid ett
namnbyte bör även en marknadsföringsinsats genomföras så att kommunens olika kontakter
exempelvis medborgare, företag och andra myndigheter förknippar det nya namnet med tidigare
Åmåls kommun.
Ett namnbyte skulle även påverka företag och föreningar som har Åmål i sitt företags- eller
föreningsnamn.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att Åmåls kommun är ett inarbetat namn och
varumärke med historisk koppling.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att Åmåls kommun är ett inarbetat namn och
varumärke med historisk koppling.
_______________________
Beslut skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15
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KSAU § 57

Sida
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dnr KS 2015/66

Motion – Anpassning av storleken på stadsbussar
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 25 februari 2015.
2. Motion från Tomas Lindström (-) daterad 20 februari 2015.
I motionen från Tomas Lindström (-) yrkar motionären att storleken den buss som används i
Åmålsrundan minskas, med hänvisning till Åmåls invånarantal.
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz skriver att Åmålsrundan är allmän kollektivtrafik som
finansieras av Västra Göralandsregionen. Västtrafik AB är kravställare när upphandling av
kollektivtrafik görs. Den fordonstyp som upphandlats av Västtrafik är en mindre och kortare variant
istället för normalbussar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, då Åmålsrundan är en allmän
kollektivtrafik som finansieras av Västra Götalandsregionen och det är Västtrafik som är kravställare.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, då Åmålsrundan är en allmän
kollektivtrafik som finansieras av Västra Götalandsregionen och det är västtrafik som är kravställare.
_______________________
Beslut skickas till:
Motionären
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-15
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dnr KS 2015/67

Motion – bygg hotell på Kungsberget
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 25 februari 2015.
2. Motion från Tomas Lindström (-) daterad 24 mars 2015.
I motionen från Tomas Lindström (-) yrkar motionären att kommunen bygger ett hotell på
Kungsberget för att utgöra ett nav i en turismsatsning. Hotellet ska säljas efter färdigställande.
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz konstaterar att området enligt gällande stadsplan har
planbestämmelse allmän plats och att förslaget skulle kräva en planändring.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att en
byggnation inte är tillåten enligt gällande stadsplan.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att en
byggnation inte är tillåten enligt gällande stadsplan.
_______________________
Beslut skickas till:
Motionären
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15
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KSAU § 59

Sida
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dnr KS 2013/78

Medborgarförslag angående möjligheter vid upphandling
Följande dokument behandlas:
1. Medborgarförslag från Peter Vestlund, daterat 19 mars 2013
2. Tjänsteskrivelse från inköpare Annelie Wernlund från 25 februari 2015
Peter Vestlund föreslår i sitt medborgarförslag att en föreläsare inbjuds för att informera ortens
företagare om möjligheter vid upphandling samt att ett forum bildas där företagare kan lära känna
varandra och samverka.
Inköpare Annelie Wernlund skriver att Åmåls kommun har över tid, i samarbete med
Dalslandskommunernas kommunalförbund arrangerat flertal träffar där information ges om lagen om
offentlig upphandling och om hur lokala företag kan lämna anbud.
Vad gäller det föreslagna forumet arrangerar kommunen bland annat näringslivsfrukostar, så
företagen har möjlighet att presentera sig och sina verksamheter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Åmåls kommun bedriver redan idag verksamhet i medborgarförslagets anda. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Åmåls kommun bedriver redan idag verksamhet i medborgarförslagets anda. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
_______________________
Beslut skickas till:
Förslagställaren
Inköparen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 128
KSAU § 60

Sida
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dnr KS 2013/81

Medborgarförslag – främjande av arbetspendling, bättre miljö och bättre kollektivtrafiken
Följande dokument behandlas:
1. Medborgarförslag från Peter Vestlund från 19 mars 2013
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 15 februari 2015
Peter Vestlund föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen tar kontakt med arbetsförmedlingen för
att få till stånd ett projekt som stimulerar arbetspendling.
Förvaltningschefen skriver att arbetsförmedlingen inte ansvara för kollektivtrafikfrågor. Däremot har
kommunen kontinuerlig kontakt med Västra Götalandsregionen och Trafikverket avseende frågor
som rör kollektivtrafik och infrastriktur. Vidare erbjuder Åmåls kommun kommunalt resebidrag i
syfte att främja pendling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Åmåls kommun bedriver redan idag arbete i medborgarförslagets anda. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Åmåls kommun bedriver redan idag arbete i medborgarförslagets anda. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
_______________________
Beslut skickas till:
Förslagställaren
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15
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dnr KS 2014/4

Medborgarförslag – gästvänlig folkhälsa
Följande dokument behandlas:
1. Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund från 3 januari 2014
2. Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist från 25 februari 2015
Lisbeth Vestlund skriver i sitt medborgarförslag att Åmåls kommun tillsammans med intresserade
folkhälsoaktörer initierar ett folkhälsoprojekt med fokus på att tillhandahålla prova på-aktiviteter hos
gym.
Folkhälsostrategen skriver att kommunen redan idag arbetar med att främja aktivitet i linje med
folkhälsoplanen. Det finns för närvarande inget utrymme i budget att starta ytterligare ett projekt i
frågan. Ett möte har hållits med förslagsställaren, fritidschefen och folkhälspostrategen och då
rekommenderades förslagsställaren att kontakta studieförbund.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att låta tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg AnnKristin Lövqvist utgöra svar på medborgarförslaget. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att låta tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg AnnKristin Lövqvist utgöra svar på medborgarförslaget. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
_______________________
Beslut skickas till:
Förslagställaren
Folkhälsostrategen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 130
KSAU § 62

Sida
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dnr KS 2014/151

Medborgarförslag – referensgruppen i Handikapprådet som remissinstans
Följande dokument behandlas:
1. Medborgarförslag från Bibbi Moberg, daterad 6 maj 2015
2. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman från 17 mars 2015
Bibbi Moberg skriver i sitt medborgarförslag att referensgruppen i Åmåls kommuns handikappråd bör
utgöra remissinstans gällande handikappfrågor i Åmåls kommun.
Kanslichefen skriver att inga kommunal råd idag utgör remissinstanser. Komunfullmäktiges
presidium förespråkar en ändring av detta beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att alla kommunala råd ska vara remissinstans i frågor
som berör rådets specifika område. Huruvida råden i sin tur förankrar dessa frågor med eventuella
referensgrupper lämnas till råden själva att avgöra. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att alla kommunala råd ska vara remissinstans i frågor
som berör rådets specifika område. Huruvida råden i sin tur förankrar dessa frågor med eventuella
referensgrupper lämnas till råden själva att avgöra. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
_______________________
Beslut skickas till:
Kommunala råd
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

KS § 131

Sida
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dnr KS 2015/129

Kontaktperson i kampen mot våldsbejakande extremism
Tjänsteskrivelse från kommunchef Jenaette Lämmel från 7 april 2015 behandlas.
Ett nätverk i kampen mot våldsbejakande extremism byggs för närvarande upp av samordnaren mot
extremism, Mona Sahlin. Alla kommuner i Sverige behöver utse en kontaktperson.
Kommunchefen anser att det är lämpligt att folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist utses som Åmåls
kommuns samordnare.
Kommunstyrelsens beslut
Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist utses som Åmåls kommuns samordnare.
_______________________
Beslut skickas till:
Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist
Regeringskansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Sida
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KS § 132
Delgivning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen:
Personalchefens delegeringsbeslut:
Sammanställning från 17 och 27 mars 2015 avseende:
 Ledighet med lön vid fackliga studier
 Lön
 Kommunens minnesgåva
 Protokoll
Beslut om anställning:
 Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtzs beslut om anställning som turismutvecklare från 19
mars 2015
 Kostchef Elisabeth Eskfeldts beslut om tidsbegränsad anställning som kock/kokerska från 31
mars 2015
 Kostchef Elisabeth Eskfeldts beslut om tidsbegränsad anställning som kock/kokerska från 31
mars 2015
 Enhetschef Porya Khorshids beslut om anställning som frivilligsamordnare från 30 mars 2015
 Miljöchef Susanne Nordströms beslut anställning som miljöstrateg från 27 mars 2015
Beslut om från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen:
 Försörjningsstöd perioden 1-31 mars 2015
 Flykting försörjningsstöd perioden 1-31 mars 2015
KS § 133
Delgivning av kommunala protokoll
Följande dokument behandlas:
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 1 april 2015
 Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskotts protokoll från 25 mars 2015
 Åmåls kommunfastigheter AB:s protokoll från 10 mars (inklusive redovisning av fastigheter
och budget 2015)
 Stadsnät i Åmål AB:s protokoll från 10 och 27 mars 2015
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Sida
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KS § 134
Rapporter
Följande dokument behandlas:
 PRO Norra Älvsborg: uttalande om falloyckor
 Kommissionen mot antiziganism: Skriften Antiziganism
 Sveriges kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
Samnyttjande av kommunala resurser
 Uppföljning av utdelade uppdrag
 Värmlands båtförbund: Skrivelse om Vänern, en resurs för rörligt fritidsbåttliv
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

__________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

