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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 60 - 91 

 Lovisa Gunnarsson 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Mikael Norén 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2016-03-09 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Lovisa Gunnarsson 

 

Plats och tid KS-salen kl. 09:00–12:20 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), Ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Mikael Norén (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Jan-Eric Thorin (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S), ersätter Wilhelm Bodmark (S) 

Cecilia Gustafsson (S), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) §§ 71,74,76  

Cecilia Gustafsson (S), ersätter Olof Eriksson (S) § 86  

Cecilia Gustafsson (S), ersätter Christer Örtegren (S) § 87 

Christer Thörnell (KD), ersätter Anne Sörqvist (C)  

Thomas Olson (L), ersätter Johan Paulsson (M) § 87 
  
Ersättare Michael Karlsson (M),  

Thomas Olson (L) 

Cecilia Gustafsson (S) 
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Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Per Ljungberg, personalchef 

Lovisa Gunnarsson, nämnsekreterare 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Eva Larsson, tf ekonomichef, §§ 60-70,72,75 

Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef, §§ 75 

Magnus Dalsbo, VD, ÅKAB, §§ 87 

Catrin Eriksson, förvaltningschef, §§ 62-63 
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Innehåll 

Paragraf Ärende Sida 

KS § 60  Val av justerare 5 

KS § 61 Fastställande av föredragningslista 6 

KS § 62 Information för fortsatt arbete med skola för Förskoleklass - årskurs 6 i 

centralorten 7 

KS § 63 Inriktning för fortsatt arbete med skola för Förskoleklass - årskurs 6 i 

centralorten 8 

KS § 64 Revidering av driftsbudget för år 2016 i Åmåls kommun 10 

KS § 65 Äskande om medel till budget för folkhälsa 2016 11 

KS § 66 Tids- och aktivitetsplan - Budget för 2017 12 

KS § 67 Tilläggsbudget investeringar kommunstyrelsen 2016 13 

KS § 68 Årsrapport 2015 för kommunstyrelseförvaltningen 14 

KS § 69 Årsrapport Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 2015 15 

KS § 70 Rutin avseende ansökan om medel från Anslag tillfälligt stöd till 

kommuner för flyktingsituationen 16 

KS § 71  Verksamhetsberättelse för bygg- och miljönämnden avseende 

Miljöenhetens verksamhetsområde 2015 17 

KS § 72 Välfärds-  och folkhälsoprogram 2016-2019 18 

KS § 73  Samråd om förslag till havsplaneringens inriktning och avgränsning av 

miljöbedömning - inriktningsdokument - remiss från Havs- och 

Vattenmyndigheten 19 

KS § 74  Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 20 

KS § 75  Digitalisering av nämndadministration i kommunala bolag 22 

KS § 76 Fortsatt samverkan i Dalsland, utvecklingsprocess 23 

KS § 77 Revisionsrapport - kommunstyrelsens uppsikt, styrning och ledning av 

teknik- och fritidsnämnden - kommunrevisionen 24 

KS § 78 Kameraövervakning för rovdjursinventering - Remiss från Länsstyrelsen 25 

KS § 79 Kulturstrategiska uppdrag 2016 26 

KS § 80 Motion - våld i nära relationer - förslag till åtgärder -  Lisbeth Vestlund 

(FP) 27 

KS § 81 Motion -  utreda förutsättningarna för en strandpromenad längs Vänern i 

Åmål - Lisbeth Vestlund (FP) 28 

KS § 82 Medborgarförslag -  angående ambassadör/ambassadörer för Åmål - 

Lisbeth Vestlund, Åmål 29 
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KS § 83 Medborgarförslag om Gamla staden från Ulrika Höjdén, Åmål 30 

KS § 84 Medborgarförslag - inrätta en äldreombudsman i Åmål - Lisbeth Vestlund, 

Åmål 31 

KS § 85 Medborgarförslag gällande bättre vård till personer med ödem - Kerstin 

Karlsson, Åmål 33 

KS § 86 Föreläggande - fastigheten Åmåls- Nygård 1:11 (Forsbrogatan 1) 34 

KS § 87 Rapportering av delegeringsbeslut 35 

KS § 88 Rapportering av kommunala protokoll 36 

KS § 89 Skrivelser, protokoll och rapporter 37 

KS § 90 Årsmöte med Svinesundskommittén 38 

KS § 91 Earth Hour 2016 39 
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KS § 60  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Mikael Norén (S) väljs som justerare. 
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KS § 61 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

- Ärende 13 om äskande om medel till budget för folkhälsa 2016 flyttas fram och 

tas efter ärende nummer 5. 

- Ärende om val av ombud och nominering av ledamöter till 

Svinesundskommittén tillkommer. 

- Ärende om Earth Hour 2016 tillkommer. 
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Dnr KS 2014/153 

KS § 62 Information för fortsatt arbete med 
skola för Förskoleklass - årskurs 6 
i centralorten 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om förslag från styrgruppen för 

skolans utveckling angående det kommande inriktningsbeslutet gällande 

grundskolan i Åmåls kommun. 
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Dnr KS 2014/153 

KS § 63 Inriktning för fortsatt arbete med 
skola för Förskoleklass - årskurs 6 
i centralorten 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om att fortsatt 

process och arbete ska inrikta sig mot en skola i centralorten för 

Förskoleklass - årskurs 6 för att få fram ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget 

blir sedan underlag för beslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2015 KF § 259 att besluta om att 

partneringentreprenör (28 oktober 2015 KF § 217) utökas till att även omfatta 

Enheten Förskola. 

ÅKAB har verkställt beslutet vad gäller upphandling av partneringentreprenör 

och anbudsförfarande pågår. När denna process är avslutad krävs stora insatser 

för att gå vidare i arbetet och då blir frågan om arbetet även fortsättningsvis ska 

inrikta sig på två alternativ: 

1. Renovering/ombyggnation/nybyggnation av nuvarande Rösparksskolan 

inklusive renovering av Södra skolan. 

2. Ombyggnation/nybyggnation av EN Förskoleklass - årskurs 6 i centralorten. 

Styrgruppen för skolans utveckling föreslår att den fortsatta processen ska inrikta 

sig mot arbetet för en skola i centralorten för Förskoleklass till årskurs 6. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel och förvaltningschef Catrin 

Eriksson, daterad 29 februari 2016 

- Protokoll från Styrgrupp skolans utveckling, daterad 28 januari 2016 

Yrkande 

Mötet ajourneras mellan 09:45-10:00. 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att beslutet kompletteras med följande”... för 

att få fram ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget blir sedan underlag för beslut i 

kommunfullmäktige”. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag 

föreligger: Styrgruppens förslag till beslut och Michael Karlssons (S) 

tilläggsyrkande. 
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Ordföranden ställer först proposition på styrgruppens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Styrgruppen för skolans utveckling 
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Dnr KS 2015/45 

KS § 64 Revidering av driftsbudget för år 
2016 i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 

driftsbudget för 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog budget för 2016 den 17 juni 2015 KF § 137. Nu 

föreligger behov av att revidera budgeten. 

Den totala ramen för fullmäktige är satt till 2 491 00 kronor för 2016. De anslag 

som föreslås revideras är 121 kommunrevisionen, 131 överförmynderi och 

anslaget för nya läsplattor. 

Finansieringen sker genom omfördelning från kommunstyrelsens förvaltning till 

kommunfullmäktiges budget, ansvar 2100 verksamhet 1021. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll budgetutskottet, daterad 20 januari 2016 § 2 

- Fullmäktiges presidium skrivelse, daterad 22 januari 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/93 

KS § 65 Äskande om medel till budget för 
folkhälsa 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 36 000 kronor i tillägg till budget för folkhälsa 

2016. 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2016 avsätter Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra, 375 000 kronor för 

lön, inklusive bilönekostnader, administration och resor. Kommunen avsätter 339 

000 kronor. Det blir en differens på 36 000 kronor, varför ett tillägg på 

motsvarande summa äskas för 2016 för att kommunen ska uppfylla sin del av 

avtalet. 

Finansiering sker genom omfördelning inom kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist,  

daterad 26 februari 2016 

- Bilaga, Budget 2016, Folkhälsoavtal Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist 

Tillförordnad chef utvecklingsenheten Anna Lundin 
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Dnr KS 2016/67 

KS § 66 Tids- och aktivitetsplan - Budget 
för 2017 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktivitetsplan för 

ekonomi- och styrprocess, budget 2017 med utblick 2018-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

I aktivitetsplanen som inkom till kanslienheten den 20 januari framgår bland 

annat att nämnderna förväntas fatta beslut om drift- och investeringsbudget, 

handlingsplaner och verksamhetsplaner/mål under april månad. Därefter 

återupptar budgetutskottet sitt arbete. Efter MBL-förhandlingar planeras budget 

antas av kommunfullmäktige i juni månad 2016. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll budgetutskott, daterad 2016-01-20 § 1 

- Aktivitetsplan budget 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/81 

KS § 67 Tilläggsbudget investeringar 
kommunstyrelsen 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner äskande om tilläggsbudget avseende investering 

från 2015 års budget överförd till 2016 års budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen äskar att få överfört 9 153 000 kronor från föregående års 

investeringsbudget till 2016 års investeringsbudget. De investeringar som 

förvaltningen äskar att få överförda är investeringar som var beviljade under 2015 

men som av olika anledningar inte gick att genomföra/slutföra. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson,  

daterad 17 februari 2016 

- Förslag tilläggsbudgetering 2015 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/82 

KS § 68 Årsrapport 2015 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för 2015 beskrivs kommunstyrelsens uppdrag, viktiga 

händelser under året samt mål- och resultatuppföljning enligt Stratsysmodellen. 

En beskrivning över det preliminära ekonomiska utfallet sammanställs i 

årsrapporten för 2015. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson,  

daterad 17 februari 2016 

- Bilaga Årsrapport Kommunstyrelsens förvaltning 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterat 24 februari 2016 § 20 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Jeanette Lämmel 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/74 

KS § 69 Årsrapport Integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för 2015 beskrivs integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag, viktiga händelser under året samt mål- 

och resultatuppföljning enligt Stratsysmodellen. En beskrivning över det 

preliminära utfallet sammanställs i årsrapport för 2015. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Helene Andersson, daterad 10 februari 2016 

- Bilaga Årsrapport Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU, daterad 17 februari 2016 § 19 

Beslutet skickas till 

Ivan Stipic, förvaltningschef IAF 

Helene Andersson, controller IAF 
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Dnr KS 2015/443 

KS § 70 Rutin avseende ansökan om medel 
från Anslag tillfälligt stöd till 
kommuner för flyktingsituationen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godta internrutin avseende både ansöknings- och 

tilldelningsförfarandet gällande medel från ”Anslaget tillfälligt stöd till 

kommuner och landsting” som kommunen tilldelats för 2015-2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Anslaget ”Tillfälligt stöd för kommuner och landsting” är ett engångsanslag som 

får användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av 

flyktingssituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin. Medlen 

avses även täcka kostnader som förväntas uppstå under 2016. Åmåls kommun har 

tilldelats 28,5 miljoner kronor. För att säkerställa god ekonomisk hushållning och 

ändamålsmässig användning av dessa medel föreslås en ny internrutin. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic, daterad 16 februari 2016 

- Rutinbeskrivning och ansökningsblankett 

- Protokoll fån kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 21 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/73 

KS § 71  Verksamhetsberättelse för bygg- 
och miljönämnden avseende 
Miljöenhetens verksamhetsområde 
2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med 1 kap § 12 miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska varje 

operativ tillsynsmyndighet årligen följa upp och utvärdera sin verksamhet. 

Föreliggande verksamhetsberättelse är Åmåls kommuns uppföljning. Dokumentet 

redovisar uppfyllelsen av bygg- och miljönämndens mål och tillsynsplanering 

avseende miljöenhetens verksamhetsområde för 2015. För att få en helhetsbild av 

miljöenhetens arbete görs även en övergripande redovisning av det arbete som 

utförs under kommunstyrelsen (miljöövervakning, samhällsplanering samt 

strategiskt miljö- och energiarbete och delar av naturvård). 

Beslutsunderlag 

- Protokoll bygg- och miljönämnden, daterat 26 januari 2016 § 11 

- Verksamhetsberättelse för 2015, daterad 14 januari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU, daterat 17 februari 2016 § 14 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2015/394 

KS § 72 Välfärds-  och folkhälsoprogram 
2016-2019 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till Välfärds- 

och folkhälsoprogram. 

Sammanfattning av ärendet 

I förslag till Välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden 

och den politiska viljeinriktningen gällande folkhälsa och det hälsofrämjande 

arbetet under 2016-2019. Programmet utgår från de nationella folkhälsomålen 

samt trender som rör hälsa och ohälsa i kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist,  

daterad 4 december 2015 

- Förslag till välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 

- Kortversion av välfärds- och folkhälsoprogram 

- Protokoll kommunstyrelsens TAU, daterad 29 januari 2016 § 4 

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Dnr KS 2015/331 

KS § 73  Samråd om förslag till 
havsplaneringens inriktning och 
avgränsning av miljöbedömning - 
inriktningsdokument - remiss från 
Havs- och Vattenmyndigheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger följande remissvar till Havs- och vattenmyndigheten: 

Åmåls kommun har inga synpunkter på remissen ”förslag till inriktning för 

havsplanering med avgränsning av miljöbedömningen”. 

Sammanfattning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten har bjudit in till samråd om förslag till 

havsplaneringens inriktning och avgränsning av den miljöbedömning som ska 

göras enligt miljöbalken. Då Åmåls kommun inte ingår i något planområde väljer 

kommunen att inte svara på remissen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Katrin McCann, daterad 1 februari 2016 

- Remisskrivelse från Havs - och Vattenmyndigheten, daterad 1 september 2015 

- Samrådshandling om havsplanering, daterad 1 september 2015 

- Protokoll kommunstyrelsens TAU, daterad 17 februari 2016 § 15 

Beslutet skickas till 

Miljöstrateg Katrin McCann 

Miljöenheten 

Havs- och vattenmyndigheten 
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Dnr KS 2016/72 

KS § 74  Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Västra 
Götaland 2017-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger följande remissvar till Fyrbodals kollektivtrafikråd: 

Åmåls kommun är positiv till antagande av Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Västra Götaland 2017-2020 med påpekande av vikten med samverkan över 

länsgränser så måltal och indikatorer överensstämmer. Vidare så är det av 

högsta prioritet för kollektivtrafikens utveckling att standardhöjande åtgärder 

beträffande järnväg och dess infrastruktur genomförs. 

På sida 14 under Resbehov - pendling i Västra Göraland uttrycks att Åmål ingår i 

Karlstads arbetsmarknad. Åmåls kommun delar inte denna syn på 

arbetsmarknaden för Åmål. Åmåls kommun vill peka ut det viktiga stråket 

Göteborg-Karlstad, för både den regionala och lokala arbetsmarknaden. 

Vidare är stråket Göteborg-Karlstad av största vikt för högskolependling. 

Åmåls kommun kräver därför att stycket omformuleras samt att vikten av stråket 

Göteborg-Karlstad lyfts fram. 

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionens fullmäktige det första 

regionala trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga 

utveckling 2012-2025, med delmål till 2016. Programmet har sedan dess varit 

styrande för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag till Västtrafik. Det har också 

varit en viktig utgångspunkt i dialogen med trafikverket, kring behov av 

infrastrukturåtgärder. Trafikförsörjningsprogrammet är Västra 

Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. 

Programmet revideras vart fjärde år. Förslag till reviderat 

trafikförsörjningsprogram är uppbyggt kring den strategiska inriktning som 

antogs av Beredningen för hållbar utveckling, BHU den 1 december, efter samråd 

i kollektivtrafikråden 2015. Utöver samråden med kollektivtrafikråden har dialog 

skett med stort antal aktörer, såsom grannlän, trafikföretagens 

branschorganisationer, trafikverket, m fl, samt medborgardialog i olika former. 

De fyra delregionala kollektivtrafikråden, DKR, ska avge remissvar som bygger 

på medlemskommunernas synpunkter. Fyrbodals DKR behandlar sitt remissvar 

28/4. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz,  

daterad 12 februari 2016 
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- Remissversion januari 2016 ”Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra 

Götaland” 

- Remissbrev till kollektivtrafikråden, daterad 29 januari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU, daterad 17 februari 2016 § 16 

Yrkande 

Lars Ottosson (C), Christer Törnell (KD), Ulla Berne (M), Ewa Arvidsson (S) och 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 

Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef tillväxtenheten 

Christian Martins, Fyrbodal 
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Dnr KS 2015/162 

KS § 75  Digitalisering av 
nämndadministration i kommunala 
bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppmanar de kommunala bolagen att likrikta sina 

administrativa arbetssätt gällande möteshantering och att detta ska vara 

digitalt. 

2. Kommunstyrelsens beslut från 2015-05-13 § 145 upphävs därmed. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt arbetssätt gällande nämndadministration införs i Åmåls kommun. 

Förtroendevalda får/ska få kallelser och handlingar till politiska möten inom 

kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 

och deras utskott digitalt via läsplattor. Även kommunfullmäktige ligger med i 

planen. 

Kommunstyrelsen klargjorde i beslut 13 maj 2015 KS § 145 att även de 

kommunala bolagen ska omfattas av det nya arbetssättet. 

Ett möte har hållits mellan kanslichefen och bolagens ordförander och vd för att 

diskutera frågan närmare. Vid mötet konstaterades att kostnaderna för att ansluta 

bolagen till diariesystemet W3D3 och distributionsappen Meetings skulle bli 

stora. Anledningen är att bolagen skulle behöva ta fram egna mallar med hjälp av 

konsult och att kommunens befintliga licensavtal inte räcker till för att ansluta 

bolagens ledamöter och tjänstemän. Kansliet har inte utrett kostnaderna i detalj, 

men uppskattar grovt att det skulle kunna röra sig mellan 30 000 och 100 000 

kronor. Eftersom bolagen idag inte har digitala diarier skulle införandet dessutom 

medföra en större arbetsbörda för administrationen. 

Därför föreslås att kommunstyrelsens beslut från 2015-05-13 § 145 revideras. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman, daterad 22 januari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen, daterad 13 maj 2015 §145 

- Protokoll från kommunstyrelsens TAU, daterad 17 februari 2016 § 18 

Beslutet skickas till 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Kanslienheten 
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Dnr KS 2016/80 

KS § 76 Fortsatt samverkan i Dalsland, 
utvecklingsprocess  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med de svar som lämnas i frågematrisen 

”Intresseförfrågan om framtida samverkan i Dalsland”. 

Sammanfattning av ärendet 

Var och en av kommunerna i Dalsland har fått i uppdrag att ange vilka områden 

och samverkansformer som den egna kommunen vill arbeta vidare i. Ett nästa 

steg blir att analysera vilka konstellationer och former som kan finnas för en 

fortsatt samverkan i Dalsland. 

Efter PwC:s redovisning i direktionen den 26 november 2015 har presidiet 

tillsammans med sina kommunchefer träffats för att planera det fortsatta arbetet. 

Förslaget från presidiet är avstämt med hela kommunchefsgruppen. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från presidiet i Dalslandskommunernas kommunalförbund,  

daterad 8 februari 2016 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel, daterad 29 februari 2016 

- Frågematrisen ”Intresseförfrågan om framtida samverkan i Dalsland” 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 22 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Övriga berörda 
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Dnr KS 2016/44 

KS § 77 Revisionsrapport - 
kommunstyrelsens uppsikt, 
styrning och ledning av teknik- och 
fritidsnämnden - 
kommunrevisionen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga revisionsrapporten och 

kommunchefens yttrande till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avlämnar svar enligt kommunchefens yttrande, daterad 2 mars 

2016. 

Sammanfattning av ärendet 

I en revisionsrapport daterad 12 januari 2015 har kommunstyrelsens uppsikt, 

styrning och ledning av teknik- och fritidsnämnden granskats. Revisionen har 

bland annat granskat om kommunstyrelsen har skapat ändamålsenliga system för 

styrning, planering, uppföljning och rapportering för den gemensamma teknik- 

och fritidsnämnden. 

Svar på rapporten önskas från kommunstyrelsen avges senast den 4 mars 2016. 

Beslutsunderlag 

- Yttrande från kommunchef Jeanette Lämmel, daterad 2 mars 2016 

- Revisionsrapport, daterad 12 januari 2015 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna 
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Dnr KS 2016/75 

KS § 78 Kameraövervakning för 
rovdjursinventering - Remiss från 
Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger följande svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland: 

Åmåls kommun anser att det tydligt måste framgå att kamerauppsättning på 

eventuell markägares område måste ske med godkännande från berörd 

markägare. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ansökt om tillstånd att få använda 

övervakningskameror i skog och mark för att kunna inventera rovdjur som rör sig 

i länet. 

Åmåls kommun har erbjudits tillfälle att inlämna synpunkter angående 

Länsstyrelsens ansökan om övervakningskameror. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Lovisa Gunnarsson,  

daterad 16 februari 2016 

- Remiss -Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 23 

Yrkande 

Johan Paulsson (M) yrkar att Åmåls kommun ska lämna in en synpunkt där det 

tydligt framgår att eventuell uppsättning av kameror måste ske med godkännande 

från markägare. 

Ulla Berne (M) och Lars Ottosson (C) yrkar bifall till Johan Paulssons (M) 

yrkande. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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Dnr KS 2016/66 

KS § 79 Kulturstrategiska uppdrag 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framtagna uppdragsbeskrivningar för 

Bokdagar i Dalsland/Dalslands litteraturförening, Not Quite och Åmåls 

Bluesförening. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun vill genom kulturstrategiska uppdrag stötta de aktörer i 

kommunen som idag erhåller regionalt stöd i form av ett kulturstrategiskt 

uppdrag. De verksamheter som Västra Götalandsregionen har tilldelat 

kulturstrategiska uppdrag anses som viktiga i strävan efter ett dynamiskt och 

levande kulturliv. Stödet ska ge bättre möjligheter för aktörerna att etablera sig 

och långsiktigt verka i kommunen. 

Uppdragstagarna förväntas arbeta för samverkan på både lokal och regional nivå 

och även söka samarbeten nationellt och internationellt. 

Ett kommunalt kulturstrategiskt uppdrag är framtaget med utgångspunkt i 

regionens kulturpolitik och tillämpad för varje unik aktör i form av olika 

uppdragsformuleringar. 

Uppdraget syftar till att bidra till måluppfyllelsen av kommunens strategiska 

utvecklingsområden. 

Uppföljande dialogmöten sker under uppdragsperioden och uppdragen ska 

redovisas av varje aktör under första kvartalet 2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson, daterad 2 mars 2016 

- Uppdragsbeskrivning för Bokdagar i Dalsland/Dalslands litteraturförening 

- Uppdragsbeskrivning för Not Quite 

- Uppdragsbeskrivning för Åmåls Bluesförening. 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Not Quite 

Åmåls Bluesförening 

Bokdagar i Dalsland 
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Dnr KS 2015/239 

KS § 80 Motion - våld i nära relationer - 
förslag till åtgärder -  Lisbeth 
Vestlund (FP) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad 

då det inom kommunen redan finns flera resurser för att hantera våld i nära 

relationer. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (FP) ställde i februari 2015 en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande om våld i nära relationer. Svaret som Lisbeth 

Vestlund fick i mars 2015 är bakgrunden till hennes motion om våld i nära 

relationer som inkom den 17 juni 2015. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ståndpunkt är att det redan finns flera resurser 

för att hantera våld i nära relationer. Kommunen tillhandahåller bland annat 

socialjour och skyddat boende för våldsutsatta personer. Delar av personalen 

inom individ- och familjeomsorgen har genomgått flera olika utbildningar inom 

området där några av dem har spetskompetens. Kommunen erbjuder även 

öppenvård i form av ungdoms- och vuxencentral som samverkar med 

primärvården, öppenpsykiatrin och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). 

Dessutom pågår utvecklingsarbeten inom området. 

Motionen har besvarats av vård- och omsorgsnämnden den 28 januari 2016, 

(VON § 219). 

Beslutsunderlag 

- Motion från Lisbeth Vestlund (FP), daterad den 17 juni 2015 

- Protokoll vård- och omsorgsnämnden, daterad 17 december 2015 § 216 

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen,  

daterad 16 november 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 24 

Beslutet skickas till 

Motionär Lisbeth Vestlund (L) 
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Dnr KS 2015/238 

KS § 81 Motion -  utreda förutsättningarna 
för en strandpromenad längs 
Vänern i Åmål - Lisbeth Vestlund 
(FP) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då det krävs en 

omfattande och kostsam utredning, som uppskattas uppgå till ca 100 000 

kronor, för att undersöka förutsättningarna för en strandpromenad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (FP) har inlämnat en motion om att utreda förutsättningarna till 

att bättre ta tillvara på vår närhet till Vänern med en strandpromenad värd namnet. 

I motionen framgår att det på sikt vore det trevligt att förbinda Näsviken och 

Sjövik, men att en utredning får visa om detta bör ske etappvis. 

Motionen remitterades till tillväxtenheten den 15 februari 2016. 

Tillväxtenhetens ståndpunkt är att det krävs en omfattande utredning för att 

genomföra en strandpromenad mellan Näsviken och Sjövik. En sådan utredning 

måste bland annat belysa markägarfrågor, tillstånd och tekniska lösningar. 

Tillväxtenheten uppskattar att en utredning uppgår till cirka 100 000 kronor. 

Medel för en sådan utredning finns ej inom nuvarande budget. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Lisbeth Vestlund (FP), daterad 17 juni 2015 

- Tjänsteskrivelse, centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson,  

daterad 15 februari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 25 

Beslutet skickas till 

Motionär Lisbeth Vestlund (L) 
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Dnr KS 2015/436 

KS § 82 Medborgarförslag -  angående 
ambassadör/ambassadörer för 
Åmål - Lisbeth Vestlund, Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då 

man inom kommunen redan arbetar med att skapa stolthet för staden Åmål i 

enlighet med medborgarförslagets anda. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Lisbeth Vestlund gällande ambassadör/ambassadörer 

för Åmål inkom den 16 december 2015. Förslaget gäller utredning om att utse 

ambassadör/ambassadörer som ska tala gott om orten och representera Åmåls 

kommun i olika samanhang. 

Medborgarförslaget remitterades till tillväxtenheten den 21 januari 2016. 

Tillväxtenhetens ståndpunkt är att en utredning av frågan om ambassadörer kräver 

både tid och personella resurser. Bara att ta fram kriterier, uppdragets omfattning 

och ekonomiska åtaganden är tidskrävande. Tillväxtenheten har inte resurser 

inom den egna enheten och har heller inte ekonomiska resurser till en extern 

utredare. 

Tillväxtenheten vill lyfta fram att man inom kommunen trots allt arbetar i 

medborgarförslagets anda. Bland annat arbetar tillväxtenheten med att skapa en 

stolthet hos företagare, Åmålsbor och organisationer genom att lyfta Gilla Åmål-

loggan i allt som arrangeras. Tillväxtenheten samarbetar även med Åmål Handel 

under kommande år med fokus på värdskaps- och serviceutbildning för att stärka 

visionen om gästvänliga Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund, daterad 16 december 2015 

- Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson,  

daterad 24 februari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 29 

Beslutet skickas till 

Föreslagsställaren Lisbeth Vestlund 
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Dnr KS 2015/269 

KS § 83 Medborgarförslag om Gamla 
staden från Ulrika Höjdén, Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se medborgarförslaget som 

besvarat genom att synpunkterna i förslaget tas med till Gamla Staden-

gruppen för fortsatt arbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Ulrika Höjdén har inkommit gällande synpunkter kring 

bevarande och utveckling av ”Den gamla staden Åmål” i syfte att utveckla den 

gamla stadsdelen till en levande stadsdel. 

Medborgarförslaget remitterades till tillväxtenheten den 17 februari 2016. 

Tillväxtenhetens ståndpunkt är att synpunkterna i medborgarförslaget ska tas med 

till Gamla Staden-gruppen för fortsatt arbete. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson,  

daterad 17 februari 2016 

- Medborgarförslag från Ulrika Höjdén, daterad 20 juli 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 26 

Beslutet skickas till 

Föreslagsställaren Ulrika Höjdén 
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Dnr KS 2015/359 

KS § 84 Medborgarförslag - inrätta en 
äldreombudsman i Åmål - Lisbeth 
Vestlund, Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då 

det arbete som en äldreombudsman enligt förslaget ska utföra redan 

tillgodoses genom befintliga insatser. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Lisbeth Vestlund inkom den 21 oktober 2015 gällande 

inrättande av äldreombudsman i Åmåls kommun. I förslaget föreslås Åmåls 

kommun inrätta en äldreombudsman så att de äldre i kommunen får en företrädare 

som kan hjälpa till i kontakten med ansvariga tjänstemän och tillsynsmyndigheter 

etcetera. 

Vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt är att det arbete som en 

äldreombudsman enligt medborgarförslaget ska utföra tillgodoses genom de 

insatser som redan görs. Det finns ett väl fungerande stöd uppbyggt till de äldre 

och deras anhöriga i form av värdighetsgarantier, uppsökande verksamhet, 

anhörigsamordnare och avvikelsehantering. Behovet av tillsyn som 

föreslagställaren menar att en äldreombudsman ska ansvara för är även det 

tillgodosett genom internkontroll samt Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Medborgarförslaget besvarades av vård- och omsorgsnämnden den 28 januari 

2016 (VON § 2). 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund, daterat 21 oktober 2015 

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen,  

daterade 2 december 2015 

- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden, daterad 28 januari 2016 § 2 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 27 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar på återremiss med anledning av att en utredning bör 

genomföras för att undersöka möjligheterna av en extern äldreombudsman. 

Michael Karlsson (S), Jan-Eric Thorin (L) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag 

föreligger: arbetsutskottets förslag till beslut och Christer Törnells (KD) 

återremissyrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på Christer Törnells (KD) återremissyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag till beslut, och 

konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Föreslagsställaren Lisbeth Vestlund 
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Dnr KS 2015/371 

KS § 85 Medborgarförslag gällande bättre 
vård till personer med ödem - 
Kerstin Karlsson, Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som 

besvarat med hänvisning till vård- och omsorgsnämnden yttranden. 

Jäv 

Olof Eriksson (S) deltar ej på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Kerstin Karlsson gällande bättre vård till personer med 

ödem inkom den 28 oktober 2015. I förslaget uppges bland annat att kommunen 

saknar kompetens för att hjälpa personer med ödem och att de inte får det bistånd 

som de enligt lag har rätt till. 

Vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt är att vård- och omsorgsnämnden 

utan dröjsmål ska inleda en utredning. I utredningen ska det framgå hur den 

enskildes behov ser ut, vilka resurser den enskilde har till sitt förfogande som 

möjliggöra att den enskilde själv kan tillgodose behovet, eller om behovet kan 

tillgodoses på annat sätt. Kommunen samverkar kring det individuella behovet 

med Västra Götalandsregionen. 

Medborgarförslaget besvarades av vård- och omsorgsnämnden den 28 januari 

2016, (VON § 3). 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Kerstin Karlsson, daterat 21 oktober 2015 

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen,  

daterad 30 december 2015 

- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden, daterad 28 januari 2016 § 3 

- Protokoll från kommunstyrelsens AU, daterad 24 februari 2016 § 28 

Beslutet skickas till 

Föreslagsställaren Kerstin Karlsson 
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Dnr KS 2012/85 

KS § 86 Föreläggande - fastigheten Åmåls- 
Nygård 1:11 (Forsbrogatan 1) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att verkställa tidigare fattat beslut: 

1. Byggnaderna på fastigheten Åmåls- Nygård 1:11 ska rivas. 

2. Hyresgästen ska sägas upp. 

Jäv 

Christer Örtegren (S), Johan Paulsson (M) och Michael Karlsson (M) deltar ej på 

grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har genom beslut i bygg- och miljönämnden den 26 januari 

2016 (§ 5) ålagts med ett föreläggande angående bullerstörningarna från 

verksamheten tillhörande Åmåls Stålkonstruktioner AB, gällande fastigheten 

Åmåls- Nygård 1:11. Kommunstyrelsen ska enligt beslutet inkomma med en 

handlingsplan som beskriver hur man avser att komma tillrätta med olägenheten 

som bullerstörningarna orsakar vid fastigheten. Om åtgärderna som beskrivs i 

handlingsplanen inte är tillräckligt omfattande, följer ytterligare åläggande. 

Åmåls Kommunfastigheter AB har som förvaltare av fastigheten låtit genomföra 

en bullerutredning av en extern part. ÅKAB har även inkommit med en 

handlingsplan som beskriver möjliga åtgärder. Bland annat visar mätningarna att 

kraftiga åtgärder behöver tilltas för att dämpa bullret. Enbart en avskärmning med 

hjälp av till exempel plank räcker inte för att medge tillräcklig ljuddämpning. 

Därmed föreslås att man fastställer kommunstyrelsens beslut från den 13 mars 

2012 § 70. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från VD Magnus Dalsbo, daterad 29 februari 2016 

- Rapport Bullerutredning, daterad 24 februari 2016 

- Protokoll från bygg- och miljönämnden, daterad 26 januari 2016 § 5 

- Tjänsteskrivelse från bygg-och miljöenheten, daterad 12 januari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen, daterad 13 mars 2012 § 70 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Åmåls Kommunfastigheter AB 
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KS § 87 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegeringsbeslut som inkommit sedan förgående möte behandlas. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över personalchef Per Ljungbergs delegeringsbeslut, 2016-03-02 

- Delegeringsbeslut från kostchef Elisabeth Eskfelt, 2016-02-02 

- Delegeringsbeslut från kostchef Elisabeth Eskfelt, 2016-02-02 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut: 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om försörjningsstöd, 2016-01-01 till 

2016-01-31 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om flyktning försörjningsstöd, 2016-01-

01 till 2016-01-31 

- 9 sammanställningar av delegeringsbeslut om färdtjänst, 2016-02-01 till 2016-

02-29 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-03-09  36 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 88 Rapportering av kommunala 
protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-22 (gemensamt med Säffle KSAU) 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 

- Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 2016-02-17 

- Kommunstyrelsens kulturutskott 2016-02-10 
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KS § 89 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Trafikverket daterad 2016-02-17 angående E45, mötesfri 

landsväg 

- Verksamhetsplan 2016 för KFS (Arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga 

företag) 
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KS § 90 Årsmöte med 
Svinesundskommittén 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Laila Andrén (S) kommunfullmäktiges ordförande som 

ombud, och nominerar Michael Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande 

och Anne Sörqvist (C) kommunstyrelsens 2:a vice ordförande som ledamöter 

till Svinesundskommitténs styrelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015 om att ansöka om medlemskap 

i Svinesundskommittén, f d Gränskommittén Bohuslän Dalsland Ösfold. 

Svinesundskommittén har den 7 april årsmöte/föreningsstämma i Halden, Norge. 

Efter årsmötet fortsätter sammanträdet med konstituerande styrelsemöte och 

fortsatt styrelsearbete. 

Åmåls kommun ska utse ett ombud och nominera två ledamöter att ingå i 

Svinesundskommitténs styrelse. 

Beslutsunderlag 

- Inbjudan Svinesundskommittén, daterad 2 mars 2016 

Beslutet skickas till 

Laila Andrén (S) 

Michael Karlsson (S) 

Anne Sörqvist (C) 

Svinesundskommittén 
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KS § 91 Earth Hour 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delta i Earth Hour den 19 mars 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

En förfrågan angående Åmåls deltagande i Earth Hour den 19 mars 2016 har 

inkommit från teknik- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle-Åmål 

 


