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Plats och tid

Stadshuset, 09:00-12:10

Beslutande

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

Övriga deltagande

Ersättare: Rolf Bergström (V) och Thomas Olson (FP)
Christer Törnell (KD) §§ 64-86 till kl 11:50
Kommunchef Jeanette Lämmel, ekonomichef Patrik Eurenius och personalchef Per
Ljungberg
Vd Magnus Dalsbo och ekonomichef Joakim Hansson från Åmåls
kommunfastigheter AB samt räddningschef Lars-Ove Öhrn §§ 64-69
Miljöchef Susanne Nordström §§ 74-76

Justeringens
plats och tid
UnderSkrifter

Sekreterare

Paragrafer
Ida Rådman

Ordförande
Michael Karlsson

Justerande
Wilhelm Bodmark

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd

Organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2015-03-11

Datum för
anslags uppsättande

2015-03-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kanslienheten

Datum för
anslags nedtagande
2015-04-08

Underskrift
…………………………………………………….
Ida Rådman

Utdragsbestyrkande

64-89

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

KS § 64
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:
 Ärende om Ägardirektiv stryks
 Ärende om Uppföljning av utdelade uppdrag stryks
_______________________
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dnr KS 2014/50

Revidering av driftsbudget 2015
Kommunfyllmäktige har antagit budget för 2015 (26 november 2015 KF § 231). Nu föreligger behov
av att revidera budgeten.
Budgetutskottet föreslår nedanstående budget. Förslaget är baserad på oförändrad skattesats på 22,46
%.

RESURSFÖRDELNING DRIFT
(tkr)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSE
BYGG- & MILJÖNÄMND
BARN- & UTBILDNINGSNÄMND
TEKNIK- & FRITIDSNÄMND
VÅRD- & OMSORGSNÄMND
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
OFÖRDELAT
NÄMNDBUDGET
FINANSFÖRVALTNINGEN
TOTALA KOSTNADER:

Justerare

Budget Revidering
2015
2015
2 008
442
123 424
2 519
152
0
232 234
0
35 085
0
269 726
5 080
120
10 623
0
662 629
8 161

Reviderad
Budget
2015
2 450
125 943
152
232 234
35 085
274 806
120
10 623
681 413

7 000

-400

6 600

669 629

7 761

688 013

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 66
KSBU § 2
Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreskår fullmäktige att revidera driftsbudget för 2015 i enlighet med ovanstående
tabell.
_______________________
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Lars Ottosson (C) i tillägg att vid kommunstyrelsens nästa möte
redogörs mer detaljerat för kostnadsökningar och de åtgärder som planeras vidtas.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen budgetsutskottets förslag och Lars
Ottossons (C) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på budgetsutskottets förslag och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter
proposition på Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att revidera driftsbudget för 2015 i enlighet med ovanstående
tabell.
Vid kommunstyrelsens nästa möte redogörs mer detaljerat för kostnadsökningar och de åtgärder som
planeras vidtas.
________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktiges presidium

Justerare
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dnr KS 2015/53

Tilläggsbudgetering 2015 avseende investeringar
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 4 mars 2015 behandlas.
I enlighet med kommunens nya regler för tilläggsinvesteringar ska en årlig översyn göras av samtliga
budgeterade men ej genomförda investeringar. De nämnder som har haft behov har inkommit med
motivering till varför man önskar flytta med sig outnyttjade investeringsmedel från 2014 till 2015.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en tilläggsbudgetering i enlighet med
bilagt förslag. Totalt uppgår tilläggsbudgeteringen till 11 524 000 kronor, fördelat med 9 119 000
kronor till kommunstyrelsen, 131 000 kronor till vård- och omsorgsnämnden och 2 274 000 kronor
till teknik- och fritidsnämnden.
__________________
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-11

KS § 68

6(28)

dnr KS 2015/82

Försäljning av terrängfordon inom räddningstjänstens verksamhet samt återinvestering
Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn från 3 februari 2015 behandlas.
Räddningstjänsten har idag ett terrängfordon som inte varit ändamålsenligt för den verksamhet som
bedrivs. Därav önskar man avyttra detta för att istället införskaffa ett mindre terränggående fordon.
Terrängfordonet inköptes 2009 till priset 1 800 000 kronor och har i dagsläget ett bokfört värde på
1 080 000 kronor.
Kontakt har tagits från ett försäljningsombud och där räddningstjänsten i Åmål med all säkerhet
kommer att erhålla ett bud på 1 000 000 kronor från en Dansk räddningstjänst. Fordonet har varit till
försäljning ett flertal år, dock utan någon seriös spekulant utan att det endast inkommit låga bud som
legat långt under bokfört värde.
Kommunstyrelsens beslut
Räddningschefen ges mandat att sälja terrängfordon till ett lägsta pris uppgående till 1 miljon kronor.
Räddningstjänstenhetens investeringsram för 2015 förstärks med belopp motsvarande
försäljningssumman, för att återinvestera i ett terrängfordon mer anpassat till räddningstjänstens
verksamhet.
__________________
Beslut skickas till:
Räddningstjänstenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

KS § 69
KSAU § 18

Sida

7(28)

dnr KS 2013/297

Räddningstjänsten – redovisning av ökade kostnader
Följande dokument behandlas:
1. Protokoll från kommunstyrelsen den 11 februari 2015 behandlas.
2. Skrivelse daterad 24 februari 2015 från Magnus Dalsbo, VD ÅKAB.
ÅKAB:s VD Magnus Dalsbo redogör för det pågående arbetet med att bygga om räddningstjänstens
lokaler som delvis är färdigställt. Garaget med tvätthall, parkering och övningsplats används idag.
Ombyggnation av räddningstjänstens lokaler, kontor, fasad, fönster, omklädningsrum och upprustning
av vagnhall är inte påbörjad ännu.
Ursprungligen beräknades ombyggnationen uppgå till 1,2 miljoner kronor men prognosen har nu
reviderats till 1,3 miljoner kronor. Anledningen till revideringen är renovering av tre fasader inklusive
fönsterbyte samt upprustning av tvätt- och torkrum.
Magnus Dalsbo deltar på kommunstyrelsens möte den 11 mars klockan 9.00.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen av de ökade kostnaderna för projektet och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte konstateras ett fel i utskottets protokoll. Det står att ombyggnationen
beräknas öka till 1,3 miljoner kronor. Det borde stå hyreskostnaden.
Yrkanden
Lars Ottosson (C) yrkar att kommunstyrelsen får ta del av hyreskotrakt samt en tydligare kalkyl av
hur de ökande hyreskostnaderna har uppstått.
Michael Karlsson (S) yrkar att Lars Ottosson (C) ska få ta del av hyreskontrakt via personligt utskick.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Ottossons (C) yrkande och Michael Karlssons (S) yrkande
och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 69
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
__________________
Beslut skickas till:
Magnus Dalsbo, VD ÅKAB

Justerare
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dnr KS 2014/259

Ansökan om medel till vård- och omsorgsnämnden – önskad sysselsättning
Följande dokument behandlas:
1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 25 september 2014.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson och avdelningschef äldreomsorgen
Marco Niemelä daterad 17 september 2014.
Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2014 att ge vård- och omsorgsnämnden uppdraget att ta
fram en handlingsplan där sysselsättningsgraden utgår från heltid. En arbetsgrupp inom förvaltningen
bildades och har tillsammans med fackförbundet Kommunal och personalkontoret arbetat fram ett
upplägg för projektet Önskad sysselsättning.
Arbetsgruppen har identifierat ett behov av ett schemaläggningsstöd. Det finns ett dataprogram som
skapar scheman utifrån medarbetarnas egna önskemål och som inte kräver kunskap i schemaläggning.
Vård- och omsorgsförvaltningen vill pröva detta system under två år. Kostnaden beräknades till
280 000 kronor för år 1 (2014) och 320 000 kronor för år 2 (2015).
Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ansöka hos kommunstyrelsen om budgetmedel för projektet
Önskad sysselsättning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera budgeten för projekt Önskad
sysselsättning så att det budgeteras 280 000 för år 1 (2015) och 320 000 kronor för år 2 (2016).
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Cecilia Gustafson (S) bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen konstaterar att den efterfrågade budgetrevideringen avseende 2015 inryms
inom förslag till reviderad budget för 2015 som hanteras av kommunfullmäktige 25 mars
2015.
2. Avseende budgetering för 2016 överlämnas ärendet till budgetutskottet.
__________________
Beslut skickas till:
Ekonomienheten
Budgetutskottet

Justerare
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dnr KS 2015/68

Deltagande i projekt om gränslös naturturism
Skrivelse från Dalslands Turist AB, som inkom till kanslienheten 19 februari 2015 behandlas.
Dalslands Turist AB
(DTAB) vill att Åmåls kommun deltar i ett interregprojekt om gränslös naturturism. Projektet
kommer bland annat att utveckla webbportaler för vandring- och cykelturism.
Medfinansieringen uppgår till 15 000 kronor, varav 5 000 kronor i kontanta medel och 10 000 kronor
i form av arbete.
Kommunstyrelsens beslut
1. Åmåls kommun deltar i interregprojekt om gränslös naturturism.
2. Kostnaden för den kontanta medfinansieringen anslås ur kommunstyrelsens anslag, ansvar
2100, verksamhet 1021.
__________________
Beslut skickas till:
Dalslands Turist AB
Ekonomienheten

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-11

KS § 72
KSTAU § 18

11(28)

KS 2014/302

Start av hvb-boende för asylsökande i kommunal regi i fastigheten Hornlyckan 1
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 12 februari 2015.
2. Utredning om lämpliga lokaler från förvaltningschef Ivan Stipic från 12 februari 2015,
inklusive 3 bilagor.
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen driver ett tillfälligt asylboende i egen regi.
Tillväxtutskottet har givit integration- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
långsiktigt förslag/underlag för asylboende för ensamkommande barn och ungdomar i egen regi.
Vidare att utreda vilka tänkbara enskilda lokaler som finns och redogöra för för- och nackdelar för
respektive lokal. (11 juni 2014 TU § 65 och 199 november 2014 TU § 89)
Förvaltningen har fått information från Migrationsverket om ökat mottagande, vilket innebär att
kommunens behov av asylplatser kommer att öka. I dagsläget bedrivs boendet i Åmåls
kommunfastigheter AB:s lägenheter och så som hyresmarknaden ser ut idag bedömer förvaltningen
inte att det är möjligt att starta upp ytterligare boenden i fler lägenheter. Därför föreslås ett boende för
ensamkommande barn och ungdomar i en separat byggnad.
Förvaltningen har utrett och lämnar förslag på två olika fastigheter som båda ägs av Åmåls kommun.
Alternativ 1 är fastigheten Lilla Mossen 2:69, Ånimskogs bygdegård, där verksamheten idag är
begränsad. Alternativ 2 är fastigheten Hornlyckan 1, Åmåls vandrarhem. Fastigheten hyrs idag ut till
Svenska Turistföreningen (STF) .Kommunen har under en tid haft en dialog med STF och
verksamhetsutövarna i Vandrarhemmet. STF har meddelat att föreningen inte avser förlänga
hyresavtalet.
Altenativ 1 innebär omfattande renoveras då lokalen inte uppfyller kraven på brandskydd och lokalen
är inte ändamålsenlig utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och
boende. Lokalen i alternativ 2 kräver bara mindre investeringar för att uppfylla kraven på brandskydd
och bedöms vara ändamålsenlig utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmän råd. Därför
förespråkar förvaltningen alternativ 2.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut
Vid kommunstyrelsens möte ska en skriftlig redogörelse över kommunens arbete och dialog med
Svenska turistföreningen och verksamhetsutövarna i vandrarhemmet presenteras.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att starta upp hvb-boende för asylsökande i egen regi
i fastigheten Hornlyckan 1.
Kristoffer Karlsson (MP) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
_______________________

Justerare
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Forts KS § 72
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte behandlas tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel från 5
mars 2015.
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att gå igenom samtliga kommersiella hyresavtal.
Vandrarhemmet var ett av dessa. Det visade sig att den avtalade hyran inte gav kostnadstäckning och
avtalet sades därför upp 2014 för villkorsändring. Därefter har ett antal möten skett, med både med
hyresgästen Svenska Turistföreningen (STF) och den lokala operatören, Åmåls vandrarhem. I
december meddelade STF att föreningen inte ville förlänga avtalet. Anledningen var ett strategiskt
beslut fattats på nationell nivå att inte vara mellanhand mellan fastighetsägare och lokala operatörer. I
den fortsatta dialogen med den lokala operatören konstaterades att det inte fanns möjlighet att bedriva
verksamhet på affärsmässiga grunder.
Yrkanden
Lars Ottosson (C) yrkar bifall till utskottets förslag.
Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar i tillägg att förvaltningschefen ska informera om hur
förvaltningen tar sig an socialstyrelsens allmänna råd angående tillgång till läkare och psykolog i
boenden.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att utöver utskottets förslag finns ett tilläggsyrkande från Lotta Robertsson
Harén (MP) att ta ställning till. Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden
proposition på tilläggsyrkande från Lotta Robertsson Harén (MP) konstaterar att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att starta upp hvb-boende för asylsökande i egen regi
i fastigheten Hornlyckan 1.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att förvaltningschefen ska informera hur förvaltningen tar sig
an socialstyrelsens allmänna råd angående tillgång till läkare och psykolog i boenden.
__________________
Efter kommunstyrelsens möte ska beslutet skickas till:
Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltningen
Efter fullmäktiges möte ska beslutet skickas till
Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltningen

Justerare
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dnr KS 2015/17

Samverkan om samhällsorientering för nyanlända – förslag från Fyrbodals kommunalförbund
Följande dokument behandlas:
1. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund från 22 december 2014.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 4 mars 2015.
Fyrbodals kommunalförbund föreslår en samverkan avseende samhällsorientering för nyanlända.
Förslaget innebär att Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla kommuner blir genomförare av
utbildningsaktiviteter. Viss samordning och administration förläggs till kommunalförbundet.
Förvaltningen föreslår att kommunen inte tecknar avtal med Fyrbodal om samhällsorientering för
nyanlända. Sedan 2015 har vuxenutbildningen i Åmål bedrivit en motsvarande utbildning i egen regi.
Kostnaden för 150 elever i denna kurs beräknas bli 680 000 kronor. Utbildningen i Fyrbodals regi
beräknas kosta cirka 1 183 000 kronor. Vidare ser förvaltningen att vuxenutbildningen genom att
bedriva utbildningen i egen regi får ett större helhetsgrepp om målgruppen.
Kommunstyrelsens beslut
Åmåls kommun deltar inte i samverkan om samhällsorientering för nyanlända.
__________________
Beslut skickas till:
Fyrbodals kommunalförbund
Rektor vuxenutbildningen
Förvaltningschef

Justerare
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KS 1997/118

Försäljning av delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius och miljöchef Susanne Nordström från 10
februari 2015.
2. Beslut från kammarkollegiet avseende permutation Stiftelsen Adolf Ungers donation av 1905
från 15 december 2014.
Stiftelsen Adolf Ungers donation av 1905 äger mark i det område där Åmåls kommun planerar att
inrätta naturreservatet Stora och Lilla Bräcke. Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen. Stiftelsens
stadgar medger inte att marken avsätts för reservatsändamål. Åmåls kommun har därför bett att få
köpa marken för att det planerade reservatet ska kunna bli verklighet. En försäljning gynnar stiftelsens
förmånstagare i och med att de därmed kan få en intäkt från marken om annars, på grund av höga
naturvärden, inte skulle kunna avverkas. De juridiska förutsättningarna för försäljningen finns genom
en beviljad permutationsansökan från Kammarkollegiet.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner, i egenskap av förvaltare för stiftelsen Adolf Ungers donation av år
1905, försäljningen av de delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2 som är markerade på bilagd karta.
_______________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner, i egenskap av förvaltare för stiftelsen Adolf Ungers donation av år
1905, försäljningen av de delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2 som är markerade på bilagd karta.
__________________
Beslutet ska skickas till:
Stiftelsen Adolf Ungers donation av år 1905
Miljöenheten

Justerare
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KS 1997/118

Inköp av delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström och miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rebecca Retz från 10 februari 2015.
2. Beslut från kammarkollegiet avseende permutation Stiftelsen Adolf Ungers donation av 1905
från 15 december 2014.
Sedan 1999 finns ett politiskt avsiktsbeslut att inrätta ett kommunalt naturreservat Stora och Lilla
Bräcke i Åmåls kommun. För att inrätta reservatet behöver kommunen köpa delar av fastigheten Lilla
Bräcke 3:2. Marken ägs idag av stiftelsen Adolf Ungers donation av år 1905. Stiftelsens förvaltare är
kommunstyrelsen och kommunstyrelsen antas ställa sig positiv till försäljning 11 mars 2015. Den
föreslagna köpesumman utgör 790 000 kronor utifrån värdering.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Åmåls kommun köper delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2 från stiftelsen Adolf Ungers
donation av år 1905. Köpesumman utgör 790 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens investeringsram utökas med 790 000 kronor för inköp av delar av
fastigheten Lill Bräcke 3:2 i enlighet med markeringar på bilagd karta.
_______________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Åmåls kommun köper delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2 från stiftelsen Adolf Ungers
donation av år 1905. Köpesumman utgör 790 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens investeringsram utökas med 790 000 kronor för inköp av delar av
fastigheten Lilla Bräcke 3:2 i enlighet med markeringar på bilagd karta
__________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-11

KS § 76
KSTAU § 19

16(28)

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.
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till utskottet för att för att utreda
konsekvenserna av Michael Karlsson (M) yrkande om yttrande enligt nedan (11 februari 2014 KS §
38):
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.
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen
Åmåls kommun ställer sig positiv till den planerade utökningen av naturreservatet Sörknatten.
Åmåls kommun ser positivt på frivilliga avsättningar.
Åmåls kommun finner anledning att, i större utsträckning, beakta skadedjursrisken.
_______________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-11

Forts KS 76
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Åmåls kommun ställer sig positiv till den planerade utökningen av naturreservatet Sörknatten.
Åmåls kommun ser positivt på frivilliga avsättningar.
Åmåls kommun finner anledning att, i större utsträckning, beakta skadedjursrisken.
_______________________
Beslutet ska skickas till:
Länsstyrelsen
Miljöenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-11

KS § 77
KSAU § 28

18(28)

dnr KS 2014/276

Motion angående brandövning vid kommunala sammanträden – yttrande från kanslichef
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 17 december 2014.
2. Motion från Ulla Berne (M) daterad 21 oktober 2014.
Ulla Berne (M) föreslår i sin motion att regelbunden brandövning utförs vid tillfällen då ledamöter
och tjänstemän är samlade.
Både den som äger och den som nyttjar en fastighet har enligt svensk lagstiftning ett ansvar för
brandskydd. Räddningstjänsten utövar tillsyn för att kontrollera att kommunen, som är både
fastighetsägare och fastighetsnyttjare för stadshuset, fullgör sina plikter. Det handlar exempelvis om
brandskyddskontroll, dokumentation, utbildning och övning. I stadshuset finns en brandskyddsgrupp
bestående av fyra tjänstemän som ansvarar för detta.
All nyanställd personal får en kortare brandskyddsutbildning och denna har erbjudits alla gruppledare
under föregående mandatperiod och nu även under denna. Vidare har all personal i stadshuset fått
möjlighet att gå en fördjupad utbildning hos räddningstjänsten. Brandövningar genomförs
regelbundet, dock ej kvällstid.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade att bjuda in en representant från räddningstjänsten för att
undervisa kommunfullmäktige den 15 oktober 2014. Fullmäktiges presidium ställer sig positivt till att
brandövning sker i samband med lämpligt fullmäktigemöte.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och meddela att brandövning
kommer att ske i samband med lämpligt fullmäktigemöte under 2015.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och meddela att brandövning
kommer att ske i samband med lämpligt fullmäktigemöte under 2015.
__________________
Beslut skickas till:
Ulla Berne (M)
Kommunfullmäktiges presidium

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-11

KS § 78

19(28)

KS 2013/11

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsreglemente
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman från 26 februari 2015.
2. Förslag till reviderat delegeringsreglemente för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens delegeringsreglemente reviderades senast under 2014. Det är ett dokument som
ständigt ska hållas uppdaterat, utifrån organisationsförändringar och politisk viljeinriktning.
Sedan dess har ett antal förslag till förändringar inkommit vilka nu sammanställts i förslag till
reviderat delegeringsreglemente för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar reviderat delegeringsreglemente.
__________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

KS § 79
KSAU § 30

Sida
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dnr 2013/337

Jämställdhets- och mångfaldsplan
Följande dokument behandlas:
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2015 från personalchef Per Ljungberg.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 17 december 2014 § 288.
Tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2014 från personalchef Per Ljungberg.
Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls kommun

Kommunfullmäktige behandlade ovan nämnda ärende den 17 december 2014 och beslöt att
återremittera ärendet för att utreda en annan lösning på hanteringen vid rekrytering avseende anonym
rekrytering, punkt 2 under rubriken Aktiviteter och åtgärder, sidan 11 i dokumentet Jämställdhetsoch mångfaldsplan.
Personalenheten har i dagsläget inga önskemål om införande av anonym rekrytering i Åmåls
kommun. Rekrytering sker utifrån PA-konceptet Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun som är
fastställt av kommunfullmäktige den 22 februari 2006, § 41.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att punkt 2 gällande anonym rekrytering under rubriken
Aktiviteter och åtgärder på sidan 11 i dokumentet Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls
kommun stryks.
Arbetsutskottets beslut
Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls kommun revideras så att punkt 2 gällande
anonym rekrytering under rubriken Aktiviteter och åtgärder på sidan 11 stryks. Därefter överlämnas
dokumentet till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet Jämställdhets- och
mångfaldsplan för Åmåls kommun.
__________________
Beslut skickas efter arbetsutskottets möte till:
Personalenheten
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet Jämställdhets- och
mångfaldsplan för Åmåls kommun.
__________________
Beslut skickas efter kommunfullmäktiges möte till:
Personalenheten
Kommunikatören

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

KS § 80
KS KU § 5

Sida
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KS 2014/150

Ny utformning av Åmåls kommuns pris och stipendier
Följande dokument behandlas:
1. Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2015 från kulturchef Stefan Jacobson.
2. Skrivelsen Bestämmelser för Åmåls kommuns kulturpris och kulturstipendium inkommen 4
februari 2015.
För att knyta an till kommunens strategiska arbete kring lokal kulturutveckling, föreslås att från och
med 2015 inrätta ett kulturpris för att lyfta framstående insatser inom kulturområdet som kommunen
särskilt vill uppmärksamma. Kultur- och turismenheten föreslår att nuvarande kulturstipendium riktas
mot ungdomar i åldern 16-25 år och att stipendiet ska sökas för egen räkning.
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta omarbetat
förslag till ny utformning av kulturpris och kulturstipendium, enligt bilaga 1, Bestämmelser för Åmåls
kommuns kulturpris och kulturstipendium. Det omarbetade förslaget gäller från och med 1 januari
2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kulturutskottet har beslutat enligt detta.
Kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta omarbetat förslag till ny utformning av
kulturpris och kulturstipendium, enligt bilaga 1, Bestämmelser för Åmåls kommuns kulturpris och
kulturstipendium. Det omarbetade förslaget gäller från och med 1 januari 2015.
_________________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar omarbetat förslag till ny utformning av kulturpris och kulturstipendium,
enligt bilaga 1, Bestämmelser för Åmåls kommuns kulturpris och kulturstipendium. Det omarbetade
förslaget gäller från och med 1 januari 2015.
__________________
Beslut skickas till:
Kulturenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

Sida
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KS § 81
KSAU § 26
Politikerbesök/praktik i kommunens verksamheter
Det finns ett intresse att som förtroendevald göra politikerbesök/praktik i verksamheten i Åmåls
kommun.
Idag finns det i arvodesreglementet reglerat en möjlighet för nämndledamöter att göra
studiebesök/praktik, men för övriga förtroendevalda finns inga regler.
Michael Karlsson (S) yrkar att:
1. Personalchef Per Ljungberg får i uppdrag att ta fram en policy för politikerbesök/praktik ute i
kommunens verksamhet.
2. Fram till dess att en policy är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige får inga enskilda
politikerbesök/praktik genomföras i verksamheten.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Personalchef Per Ljungberg får i uppdrag att ta fram en policy för politikerbesök/praktik ute i
kommunens verksamhet.
2. Fram till dess att en policy är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige får inga enskilda
politikerbesök/praktik genomföras i verksamheten.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) följande:
1. Personalchef Per Ljungberg får i uppdrag att ta fram en policy för politikerbesök/praktik ute i
kommunens verksamhet. Återrapportering ska ske i till kommunstyrelsen i juni 2015.
2. Fram till dess att en policy är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige får inga enskilda
politikerbesök/praktik genomföras i verksamheten, utöver det som regleras i
arvodesreglementet.
3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Michael Karlssons (S) yrkande och
konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

Sida

23(28)

Forts KS § 81
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Personalchef Per Ljungberg får i uppdrag att ta fram en policy för politikerbesök/praktik ute i
kommunens verksamhet. Återrapportering ska ske i till kommunstyrelsen i juni 2015.
2. Fram till dess att en policy är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige får inga enskilda
politikerbesök/praktik genomföras i verksamheten, utöver det som regleras i
arvodesreglementet.
3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
__________________
Beslut skickas till:
Personalchef Per Ljungberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-11

KS § 82
KSAU § 22
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dnr KS 2015/47

Konsortialavtal – Dalslands Turist AB
Följande dokument behandlas:
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 17 februari 2015
Konsortialavtal som ersätter tidigare avtal 1 februari 2007
Protokoll från Dalslands Turist AB 27 november 2014
Konsortialavtal 2007

Dalslands Turist AB (DTAB) har kommit med ett nytt förslag till konsortialavtal, att gälla från den 1
mars 2015. Avtalet genererar en kostnadsökning som för Åmåls kommuns del uppgår till 146 200
kronor i förhållande till 2014 års kostnadsnivå.
Avtalet gäller till och med den 31 december 2016. Avtalet förlängs med tre år i taget om det inte
skriftligen sägs upp av någon av ägarkommunerna senast ett år före avtalstidens slut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna förslag till konsortialavtal från Dalslands Turist AB.
2. Finansiering av den kostnadsökning på 146 200 kronor som det nya avtalet resulterar i
överlämnas till budgetutskottet att hantera.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna förslag till konsortialavtal från Dalslands Turist AB underförutsättning att övriga
medlemskommuner godkänner avtalet.
2. Antalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef
Jeanette Lämmel.
3. Finansiering av den kostnadsökning på 146 200 kronor som det nya avtalet resulterar i
överlämnas till budgetutskottet att hantera.
__________________
Beslut skickas till:
Dalslands Turist AB
Budgetutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

KS § 83
KSAU § 27

Sida
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dnr 2015/6

Ändringar i förbundsordningen – Fyrbodals kommunalförbund
Följande dokument behandlas:
1. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbunds ordförande Martin Carling och förbundsdirektör
Lars Lindén, daterad 5 februari 2015 behandlas.
2. Förslag till förbundsordning för Fyrbodals Kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att
uppdatera dokumentet samt som en konsekvens av ambitioner som initierats av direktionen under
2014.
Fyrbodals kommunalförbund föreslår medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att godkänna
de redovisade ändringarna av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund. Den nya
förbundsordningen gäller när samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar och
förbundsdirektionen har antagit förslaget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisade ändringar av
förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund.
__________________
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens möte diskuteras formerna för hur revisionens budget beslutas, om direktionen
som granskningsobjekt bereder revisionens budget.
Yrkanden
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till ordföranden att lyfta frågan om formerna
för hur revisionens budget beslutas, huruvida direktionen som granskningsobjekt bereder revisionens
budget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisade ändringar av
förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att lyfta frågan
om formerna för hur revisionens budget beslutas, huruvida direktionen som granskningsobjekt
bereder revisionens budget.
__________________
Beslut skickas till:
Fyrbodals kommunalförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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KS § 84
KSAU § 31

Sida
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dnr KS 2014/153

Val av politisk styrgrupp gällande ny- eller ombyggnation av grundskola samt information om
processplan
Michael Karlsson (S) informerar om att en politisk styrgrupp behöver väljas till arbetet med ny- eller
ombyggnation av Rösparksskolan i Åmåls kommun.
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barn- och
utbildningsnämndens presidium utgör den politiska styrgruppen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barn- och
utbildningsnämndens presidium utgör den politiska styrgruppen gällande till arbetet med ny- eller
ombyggnation av Rösparksskolan i Åmåls kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Informationen noteras och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet överlämnas till kommunsfullmäktige för kännedom.
__________________
Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

Sida
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KS § 85
Information om kommunstyrelsens reglemente
Kanslichef Ida Rådman informerar om kommunstyrelsens reglemente.
__________________
KS § 86
Information om extra kommunstyrelsemöte
Ordföranden meddelar att extra kommunstyrelsemöte kommer att hållas 23 mars 2015 klockan 13:00.
__________________
KS § 87
Delgivning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen:
Beslut om anställning:
 Enhetschef Porya Khorshids beslut om anställning som etableringsguide från 2 februari 2015
Beslut om från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen:
 Försörjningsstöd perioden 1-28 februari 2015
 Flykting försörjningsstöd perioden 1-28 februari 2015

KS § 88
Delgivning av kommunala protokoll
Följande dokument behandlas:
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 16 februari och 25 februari 2015
 Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskotts protokoll från 18 februari 2015
 Kommunstyrelsens kulturutskotts protokoll från 11 februari 2015
 Åmåls kommunfastigheter AB:s protokoll från 19 januari 2015
 Stadsnät i Åmål AB:s protokoll från 22 januari 2015
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

KS § 89
Rapporter
Följande dokument behandlas:
 Samordningsförbundet BÅDESÅ: Nyhetsbrev från
 Sveriges Kommuner och Landsting: Verksamhetsplan och budget 2015
 KSF: Verksamhetsplan
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

__________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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