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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 9:00-11:20 

Beslutande Michael Karlsson (S), ordförande §§ 135-142, 144-151 

Cecilia Gustafsson (S) ersätter Ewa Arvidsson (S) §§ 135-142, 144-151 

Mikael Norén (S)  

Olof Eriksson (S), ordförande § 143 

Wilhelm Bodmark (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP)  

Anne Sörqvist (C) §§  135-142, 144-151 

Lars Ottosson (C) 

Johan Paulsson (M)  

Ulla Berne (M)  

Håkan Sandberg (FP) ersätter Jan-Eric Thorin (FP) 

Fredrik Bengtsson (S) ersätter Michael Karlsson (S) § 143 

Thomas Olson (FP) ersätter Cecilia Gustafsson (S) § 143 

Christer Törnell (KD ersätter Anne Sörqvist (C) § 143 

 Övriga deltagande Fredrik Bengtsson (S) §§ 135-142, 144-151 

Christer Törnell (KD) §§ 135-142, 144-151 

Thomas Olson (FP) §§ del av 135 inkl beslutet-142, 144-151 från kl 9:30 

Ekonomichef Patrik Eurenius, personalchef Per Ljungberg och kanslichef Ida 

Rådman 

Miljöchef Susanne Nordström §§ 136, 147 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna Berndtsson §§ 137-

138, 147 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 135-151 
Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson  §§  135-142, 144-151                 Olof Eriksson § 143 

Justerande 
 

Ulla Berne 

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

Nämnd  

Kommunstyrelsen 

Organ  

 
  

Sammanträdesdatum 2015-05-13 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

2015-04-08 

 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 135 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

 

1. Skrivelse angående tjänsteman 

 

2. Frågor om planärenden 

 

Revideringarna görs efter yrkande från Anne Sörqvist (C). 

_______________________ 
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KS § 136   dnr KS 2015/61 

 

Verksamhetsberättelse för miljöenheten 2014 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 22 januari 2015 BMN § 1 

2. Verksamhetsberättelse för miljöenheten 2014 

 

Enligt miljötillsynsförordningen ska varje operativ tillsynsmöjlighet årligen följa upp och utvärdera 

sin verksamhet.  

 

Bygg- och miljönämnden har godkänt dokumentet och överlämnat det till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Bygg- och miljönämnden
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KS § 137   dnr KS 2013/254 

 

Yttrande över överklagande gällande detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i 

Tössebäcken, Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Föreläggande från mark- och miljödomstolen från 30 april 2015, inklusive bilagor. 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna 

Berndtsson som inkom till kanslienheten 8 maj 2015 

3. Förslag till yttrande från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna 

Berndtsson från som inkom till kanslienheten 8 maj 2015. 

 

Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i 

Tössebäcken, Åmåls kommun. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att avslå 

överklagandet. 

 

Länsstyrelsens beslut har i sin tur överklagats till mark- och miljödomstolen. Nu måste Åmåls 

kommun yttra sig till mark- och miljödomstolen i ärendet.  

 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna Berndtsson lämnar förslag till yttrande. 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att revidering görs i det föreslagna yttrandet, under avsnittet Skäl till att 

kommunen motsätter sig det som yrkas i målet, punkt 5. Formuleringen att området kan kopplas till 

kommunalt vatten och avlopp som på sikt ger bättre vattenkvalitet ändras till att området kommer att 

kunna kopplas till kommunalt vatten och avlopp som på sikt ger bättre vattenkvalitet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Revidering görs i det föreslagna yttrandet, under avsnittet Skäl till att kommunen motsätter sig det 

som yrkas i målet, punkt 5. Formuleringen att området kan kopplas till kommunalt vatten och avlopp 

som på sikt ger bättre vattenkvalitet ändras till att området kommer att kunna kopplas till kommunalt 

vatten och avlopp som på sikt ger bättre vattenkvalitet. 

 

Åmåls kommun överlämnar yttrande i ärendet, reviderat enligt ovan. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Mark- och miljödomstolen senast 21 maj 2015 
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KS § 138   dnr KS 2015/77 

 

Remiss om Regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Västra Götaland från 3 mars 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz från 15 april 2015. 

 

Hösten 2012 fastställde Västragötalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram för 

kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformer mellan region och 

kommuner ska programmet följas upp och stämmas av en gång per år.  

 

Sedan hösten 2014 pågår ett arbete i regionen med att revidera hela trafikförsörjningsprogrammet 

med tidsplan att beslut i juni 2016.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun lämnar skrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz som svar på remissen. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Västra Götalandsregionen senast 26 maj kollektivtrafik@vgregion.se 
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KS § 139  

KSAU § 67   dnr KS 2015/139 

 

Ekonomisk prognos – mars 2015 

 

Ekonomisk prognos mars 2015 behandlas. 

 

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

1 235 000 kronor.  

 

Underskott prognostiseras av Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd på minus 320 000 kronor. Åmåls kommuns del för verksamhetsåret 2015 

uppgår enligt avtal till 26 %, det vill säga minus 83 000 kronor. Kommunstyrelsens underskott 

prognostiserades till minus 161 000 kronor. 

 

Överskott prognostiseras av barn- och utbildningsnämnden till plus 718 000 kronor och 

finansförvaltningen med plus 761 000 kronor. 

 

Vård- och omsorgsnämnden och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar noll-

prognoser. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen och lägger informationen till 

handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen och lägger informationen till 

handlingarna. 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 140   dnr KS 2015/158 

 

Ekonomisk uppföljning av teknik- och fritidsnämnden  efter mars 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 21 april 2015 TFN § 41 

2. Ekonomisk uppföljning från 9 april 2015 

 

Samtliga verksamheten inom driftsbudgeten redovisar ett nollresultat. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 141   dnr KS 2015/160 

 

Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson som inkom till kanslienheten 5 maj 2015. 

2. Förslag till verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2015 som inkom till kanslienheten 5 

maj 2015. 

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplan. Planen har sin utgångspunkt i Vision 2020, de 

strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige beslutat om. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 2016. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarnämnden 
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KS § 142  

KSAU § 68   dnr KS 2015/138 

 

Årsredovisning 2014 för Dalslandskommunernas kommunalförbund 

 

Följande dokument behandlas:  

 

1. Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund 2014 som inkom till Åmåls 

kommun den 23 april 2015. 

2. Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för år 2014 daterad 23 

mars 2015.  

 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För ekonomin och verksamheten ska anges 

mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

 

Dalslandskommunernas kommunalförbund redovisar totalt ett budgetöverskott med 2 483 000 kronor 

och positivt resultat på 1 522 000 kronor. Det egna kapitalet uppgår till 5 072 000 kronor. Enligt 

kommunallagen 8 kap 4 § ska budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.  

 

Under 2014 har budgeterats för i anspråkstagande av eget kapital med drygt 900 000 kronor fördelat 

på kansli minus 400 000 kronor, miljö +- 0 miljoner kronor, energiverksamhet 300 000 kronor samt 

Hållbar utveckling Väst 200 000 kronor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen och föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund, vad gäller Åmåls 

kommuns del.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen och föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund, vad gäller Åmåls 

kommuns del.  

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund  

Kommunstyrelsen
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KS § 143  

KSAU § 69   dnr KS 2015/138 

 

Ansvarsfrihet och Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund 2014 

 

Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för år 2014 daterad 23 mars 2015 

behandlas.  

 

Revisionen har granskat verksamheten i Dalslandskommunernas kommunalförbund under 2014 och 

konstaterar att verksamhetens arbete utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Dalslandskommunernas kommunalförbund redovisar ett resultat för 2014 på 

1 522 000 kronor. Det är 2 483 000 kronor bättre än budgeterat resultat. Direktionen hade redan i 

budget 2014 planerat för ett ianspråktagande av det upparbetade egna kapitalet med 961 000 kronor.  

 

Revisorerna anser att direktionen har styrning och kontroll över både verksamhet och ekonomi. 

Direktionen har i samband med 2014 års årsredovisning även återrapporterat interna kontrollarbetet.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen godkänner revisionsberättelsen och föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Jäv 

 

Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner revisionsberättelsen och föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Jäv 

 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

 

Olof Eriksson (S) tjänstgör som ordförande under denna punkt. 

_______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund  

Kommunstyrelsen
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KS § 144   dnr KS 2015/121 

 

Redovisning av lokalt erhåller partistöd jämte granskningsrapport från fullmäktigepartierna 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från upphandlare Annelie Wernlund från 29 april 2015 

2. Redovisning och granskningsrapport från Miljöpartiet som inkom till kanslienheten 20 april 

2015. 

3. Redovisning och granskningsrapport från Västerpartiet som inkom till kanslienheten 20 april 

2015. 

4. Redovisning och granskningsrapport från Sverigedemokraterna som inkom till kanslienheten 

20 april 2015. 

5. Redovisning och granskningsrapport från Centerpartiet som inkom till kanslienheten 20 april 

2015. 

6. Redovisning och granskningsrapport från Moderaterna som inkom till kanslienheten 10 april 

2015. 

7. Redovisning och granskningsrapport från Socialdemokraterna som inkom till kanslienheten 

15 april 2015. 

8. Redovisning och granskningsrapport från Kristdemokraterna som inkom till kanslienheten 7 

april 2015. 

9. Redovisning och granskningsrapport från Folkpartiet som inkom till kanslienheten 26 mars 

2015. 

 

Enligt kommunens reglemente för partistöd ska samtliga partier i kommunfullmäktige som har fått 

partistöd föregående år eller som vill ha partistöd under innevarande år lämna in blanketten 

Redovisning av erhållit partistös jämte granskningsrapport senast 20 maj. 

 

Upphandlare Annelie Wernlund skriver att samtliga fullmäktigepartier har inkommit med blanketten 

inom föreskriven tid. 

 

Enligt reglementet har enbart partier med lokal avdelning rätt till partistöd. Sverigedemokraternas 

ansökan kom från Sverigedemokraterna distrikt väst eftersom lokalavdelning i Åmål är under 

uppbyggnad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att bevilja Miljöpartiet, Västerpartiet, 

Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet lokalt 

partistöd 2015. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas ansökan 

om lokalt partistöd med motiveringen att Sverigedemokraterna saknar en lokalavdelning i 

Åmål. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporterna till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 145   dnr KS 2015/162 

 

Information om digitalisering av nämndadministration 

 

Inbjudan till utbildning i digital nämndadministration behandlas. 

 

Under oktober 2015 till januari 2016 införs ett nytt arbetssätt. Förtroendevalda i Åmåls kommun ska 

få kallelser och handlingar till politiska möten inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 

och barn- och utbildningsnämnden och deras utskott digitalt via läsplattor.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen klargör att även de kommunala bolagen ska omfattas av det nya arbetssättet.  

__________________ 
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KS § 146   dnr KS 2014/307 

 

Information om länsstyrelsens beslut gällande brygga på fastigheten Storön 1:1 

 

Beslut från Länsstyrelsen från 4 maj 2015 behandlas. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen har ansökt om att få bygga en brygga på fastigheten Storön 1:1.  

 

Länsstyrelsen lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna och förelägger kommunen att vidta 

ett antal försiktighetsmått i samband med detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 
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KS § 147    

 

Frågor om planärenden, bland annat gällande Varvet 6. 
 

Samtal förs om planärenden med enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna 

Berndtsson. 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att kommunen tar upp en diskussion med Sjöfartsverket om förändring av 

detaljplaner i ärende gällande Varvet 6. Detta bifalls av Lars Ottosson (C). 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunen tar upp en diskussion med Sjöfartsverket om förändring av detaljplan i ärende gällande 

Varvet 6. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Tillväxtenheten 
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KS § 148   dnr KS 2015/175 

 

Skrivelse om enskild tjänsteman  

 

Kommunen har fått en skrivelse från Företagarnas ordförande med synpunkter på en enskild 

tjänsteman. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ordföranden arbetar vidare enligt givna direktiv och återrapporterar vid kommunstyrelsens möte i 

juni 2015. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchefen 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-05-13 16(17) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 149 
 

Delgivning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 

 

Personalchefens delegeringsbeslut: 

Sammanställning från 5 maj 2015 avseende: 

 Ledighet med lön vid fackliga studier 

 Kommunens minnesgåva 

 Protokoll 

 

Beslut om anställning: 

 Räddningschef Lars-Ove Öhrns tre beslut om anställning som deltidsbrandman  

 

Beslut från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

 Försörjningsstöd perioden 1-30 april 2015 

 Flykting försörjningsstöd perioden 1-30 april 2015 

 

Övriga delegeringsbeslut: 

 Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtzs beslut om arrende gällnade del av Åmåls Nygård 1:1 

från 16 april 2015 

 

 

 

KS § 150 

 

Delgivning av kommunala protokoll 

 

Följande dokument behandlas:  

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 29 april 2015 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  
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KS § 151 

 

Rapporter 

 

Följande dokument behandlas:  

 Årsmötesprotokoll från Vänerns vattenvårdsförbund 

 Sveriges kommuner och Landsting: Öppna jämförelser om Grundskola 2015 

 Riksbyggen: Verksamhetsberättelse för 2015 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

__________________ 
 

 


