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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

KS-salen kl. 08:30–12:00

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)
Christer Törnell (KD), ersätter Anne Sörqvist (C)
Thomas Olson (L), ersätter Jan-Eric Thorin (L) § 111

Ersättare

Cecilia Gustafsson (S)
Birgit Karlsson (MP)
Michael Karlsson (M)
Thomas Olson (L)

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Paragrafer

92 - 138

Lovisa Gunnarsson

Ordförande

Michael Karlsson

Justerare

Lars-Olov Ottosson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-13

Datum då anslaget sätts upp
Protokollets förvaringsplats

Datum då anslaget tas ned

Kanslienheten

Underskrift

Lovisa Gunnarsson

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

2 (53)

Övriga deltagare

Justerare

Jeanette Lämmel, kommunchef
Per Ljungberg, personalchef
Eva Larsson, tf ekonomichef, §§ 92-111, 135
Lovisa Gunnarsson, nämndsekreterare
Sumali Skott, nämndsekreterare
Magnus Dalsbo, VD, ÅKAB/SÅAB, §§ 101-102
Joakim Hansson, Ekonom, §§ 101-102
Gunnar Kvamme, Ordförande ÅKAB, §§ 101-102
Göran Karlsson, Ordförande SÅAB, §§ 101-102

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

3 (53)

Innehåll
Paragraf

Ärende

KS § 92

Val av justerare

5

KS § 93

Fastställande av föredragningslista

6

KS § 94

Årsredovisning 2015 för Åmåls kommun

7

KS § 95

Bokslut för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 2015

8

KS § 96

Ekonomisk prognos februari 2016, för Åmåls kommun

9

KS § 97

Ekonomisk uppföljning efter februari 2016 - Teknik- och fritidsnämnden
Säffle-Åmål

10

KS § 98

Finanspolicy för Åmåls Kommunkoncern

11

KS § 99

Tilläggsbudget investeringar 2016

12

KS § 100

Investeringsbudget för år 2016 i Åmåls kommun

13

KS § 101

Årsredovisning 2015 för Åmåls Kommunfastigheter AB

14

KS § 102

Årsredovisning 2015 för SÅAB

15

KS § 103

Avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet 2017

16

KS § 104

Driftsbudget 2017 för kommunstyrelsens förvaltningar

17

KS § 105

Investeringsbudget 2017-2019 för kommunstyrelsens förvaltningar

18

KS § 106

Verksamhetsplaner för kommunstyrelsens förvaltningar 2017

19

KS § 107

Reviderad verksamhetsplan för 2016 - IAF

20

KS § 108

Ansökan om finansiering av fritidsbank

21

KS § 109

Tjänster inom IAF - ansökan ur anslaget för migrationsmedel

22

KS § 110

Feriepraktik 2016 - begäran om anslag

23

KS § 111

Ansökan om bidrag från Åmåls kommun till Brottsofferjourens
verksamhet i Vänersborg och Dalsland

24

KS § 112

Försäljning del av Höganäs 1:1

25

KS § 113

Försäljning tomt - Tuppen 2 (Hanebol)

26

KS § 114

Godstransportstrategi, Västra Götaland

27

KS § 115

Beslut om inrättande av kommunala naturreservatet Stora och Lilla
Bräcke

28

KS § 116

Revisionsrapport - bygg- och miljönämndens uppföljning och kontroll

29

KS § 117

Revisionsrapport - Granskning av samverkan kring ekonomiskt bistånd,
integrations- och arbetsmarknadsfrågor - kommunrevisionen

30

Reviderad verksamhetsplan för 2016 - Överförmyndarnämnden

31

KS § 118

Justerare

Sida

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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KS § 119

Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd samt tillfälligt beslut
i Melleruds kommun - Remiss från Länsstyrelsen

32

Remiss från Finansdepartementet - Departementspromemorian Kontroller
och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

33

Motion - införande av Gästdagen - med anledning av Vision 2020, JanEric Thorin (FP)

34

KS § 122

Motion - ökade öppettider vid simhallen, Fredrik Bengtsson (S)

35

KS § 123

Motion - borttagande av lapplisor (parkeringsvakter) och P-skivor
(parkeringsskivor), Tomas Lindström (-)

36

KS § 124

Motion - förbud mot tiggeri i Åmåls kommun, Tomas Lindström (-)

37

KS § 125

Medborgarförslag - tillägg i Lokala ordningsföreskrifter om förbud mot
tiggeri inom angivet område, Sven-Åke Runelid, Åmål

38

Medborgarförslag - utbyggnad av norra parkeringsplatsen till
Vänersborgsvägen vid Karlbergsskolan, Lars Nygren, Åmål

39

Medborgarförslag - gång- och cykelväg mellan Fengersfors och Fröskog,
Camilla Niemi, Fengersfors

41

Medborgarförslag - Inhägnad rastplats för hundar i Fengersfors, Camilla
Niemi

42

Medborgarförslag - Hissar i kommunens äldre- och trygghetsboenden
förses med talsyntes, Barbro Gustafsson, Fengersfors

43

Medborgarförslag - införande av parkeringsförbud på Valhallsgatan skrivelse från boende på Valhallsgatan

45

Medborgarförslag - Gör vandrarhem i Seasidefastigheten , Ingegerd
Åhlstedt, Åmål

46

KS § 132

Medborgarförslag - brygga bakom Seaside, Margaretha Martinsson, Åmål

47

KS § 133

Medborgarförslag - bastu på Örnäs, Margaretha Martinsson, Åmål

48

KS § 134

Medborgarförslag - Bemanning vid Åmåls djurpark - Rickard Karlsson,
Åmål

49

KS § 135

Omorganisation av integration- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)

50

KS § 136

Rapportering av delegeringsbeslut

51

KS § 137

Rapportering av kommunala protokoll

52

KS § 138

Skrivelser, protokoll och rapporter

53

KS § 120
KS § 121

KS § 126
KS § 127
KS § 128
KS § 129
KS § 130
KS § 131

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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KS § 92

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut
Lars-Olov Ottosson (C) väljs som justerare.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

6 (53)

KS § 93

Fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan fastställs utan några ändringar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

7 (53)

Dnr KS 2016/132

KS § 94

Årsredovisning 2015 för Åmåls
kommun

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för
Åmåls kommun 2015.

Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad ekonomichef Eva Larsson föredrar årsredovisning för Åmåls
kommun 2015.
Det ekonomiska resultatet för 2015 uppgick till 35,4 miljoner kronor att jämföra
med minus 1,3 miljoner kronor föregående år. Verksamhetens nettokostnader i
kommunen har minskat med 2 % medan skatteintäkter samt generella statsbidrag
och utjämning har ökat med 3,2 %. I driftredovisning redovisas intäkter och
kostnader per styrelse/nämnd.
I förvaltningsberättelsen redovisas resultat från balanskravsutredningen, vilken
utvisar att det inte föreligger något underskott. Åmåls kommun har en ekonomi i
balans enligt kommunallagens definition.

Beslutsunderlag
- Årsredovisning för 2015 daterad 30 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016
- Kommentar till bokslut 2015 daterad 5 april 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

8 (53)

Dnr KS 2016/83

KS § 95

Bokslut för teknik- och
fritidsnämnden Säffle-Åmål 2015

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns del
godkänna bokslutet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och därmed
lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Bokslut 2015 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål behandlas.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott med totalt 2 129 000
kronor vid årets slut, varav 2 210 000 kronor avser Säffle och minus 81 000
kronor avser Åmål.
De avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle redovisar ett underskott med 181
000 kronor och Åmåls redovisar ett överskott med 3 048 000 kronor.

Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 22 februari 2016
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 9 februari 2016
- Bokslut 2015 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

9 (53)

Dnr KS 2016/121

KS § 96

Ekonomisk prognos februari 2016,
för Åmåls kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen och lägger den
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Budgeten följs upp tio gånger per år varvid prognos upprättas. Det vill säga
eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. I den
ekonomiska prognosen per 29 februari finns ingen avvikelse att rapportera. Inga
större avvikelser har märkts i verksamheterna och i nuläget finns inga tecken på
sådana framöver.

Beslutsunderlag
- Ekonomisk prognos februari 2016 daterad 15 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

10 (53)

Dnr KS 2016/117

KS § 97

Ekonomisk uppföljning efter
februari 2016 - Teknik- och
fritidsnämnden Säffle-Åmål

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 2016
innebär en ramökning med 1,5 % i både Säffle och Åmål. Detta innebär en
driftram på 44,3 miljoner kronor i Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun
med 35,7 miljoner kronor.
Både de skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheterna i båda
kommunerna prognostiserar totalt ett nollresultat efter februari månad.

Beslutsunderlag
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål daterad 8 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från teknik- och fritidsförvaltningen daterad 1 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle-Åmål
Ekonomienheten
Revisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

11 (53)

Dnr KS 2015/338

KS § 98

Finanspolicy för Åmåls
Kommunkoncern

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokument
Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern.

Sammanfattning av ärendet
Finanspolicyn ska utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den
finansiella hanteringen inom Åmåls kommun. Policyn ska styra medelsförvaltning
för såväl den löpande finansiella verksamheten som den finansiella upplåningen.
Finanspolicyn upprättas för att möta de legala krav som ställs på Åmåls kommun.
Dessutom kommer policyn att utgöra ett stort stöd för nämnder och
ekonomienheten i arbetet med att sköta Åmåls kommuns ekonomi.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson
daterad 18 december 2015
- Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern (2016-03-11)
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

12 (53)

Dnr KS 2016/81

KS § 99

Tilläggsbudget investeringar 2016

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsbudgetering
i enlighet med bilagt förslag. Totalt uppgår tilläggsbudgeteringen till 14 059
000 kronor, fördelat med 9 153 000 kronor till kommunstyrelsen, 600 000
kronor till barn- och utbildningsnämnden, 232 000 kronor till vård- och
omsorgsnämnden och 4 074 000 kronor till teknik- och fritidsnämnden SäffleÅmål.

Sammanfattning av ärendet
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 av att äska medel för tilläggsbudget har inkommit
med motivering till varför man önskar flytta med sig outnyttjade
investeringsmedel från 2015 till 2016.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson
daterad 15 mars 2016
- Tillförordnad ekonomichefens sammanställning tilläggsbudgetering
daterad 15 mars 2016
- Sammanställning protokollsutdrag från berörda nämnder februari 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Teknik- fritidsnämnden Säffle-Åmål

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2015/45

KS § 100

Investeringsbudget för år 2016 i
Åmåls kommun

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett tilläggsanslag i
2016 års investeringsbudget med 3 550 000 kronor gällande inventarier och
komponenter i fastigheter som Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB)
förvaltar åt Åmåls kommun.

Sammanfattning av ärendet
I samband med övergång till komponentredovisning ska kostnader som tidigare
bokförts som underhåll nu bokföras som investering. Detta kommer att påverka
investeringsäskanden i framtiden och på sikt ge högre kostnader för avskrivning
och räntor.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson
daterad 15 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
ÅKAB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

14 (53)

Dnr KS 2016/123

KS § 101

Årsredovisning 2015 för Åmåls
Kommunfastigheter AB

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen
från Åmåls kommunfastigheter AB för 2015 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Omsättningen för Åmåls kommunfastigheter AB under 2015 har ökat med 5,2 %
jämfört med år 2014, vilket beror på flera orsaker. Dels har bolaget fått ökade
hyresintäkter tack vare fastighetsköp och färdigställande av nya lokaler. Ökningen
beror även på hyreshöjningen som framförhandlades med hyresgästföreningen
avseende bostäder.

Beslutsunderlag
- Årsredovisning ÅKAB 2015
- Protokoll från ÅKAB daterad 31 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Åmåls kommunfastigheter AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2016/125

KS § 102

Årsredovisning 2015 för SÅAB

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen
från Stadsnät i Åmåls AB för 2015 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Stadsnät i Åmål AB hade under år 2015 en omsättning på 2,9 miljoner kronor.
Det totala årsresultatet uppgick till 48 000 kronor.
Under året blev bolaget delägare i MittNät AB som är ett samverkansbolag med
sex andra statsnät, för att hantera rollen som stadsnätsoperatör.

Beslutsunderlag
- Årsredovisning SÅAB 2015
- Protokoll SÅAB daterad 31 mars 2016
- Protokoll kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Stadsnät i Åmål AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2016/124

KS § 103

Avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhet 2017

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till avgifter inom kostenheten och kulturenheten
och överlämnar till budgetutskott för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till avgifter 2017 har tagits fram av kostenheten och kulturenheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att avgifter antas enligt förslag.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson
daterad 16 mars 2016
- Bilaga 1, Avgifter kostenheten daterad 14 mars 2016
- Bilaga 2, Avgifter kulturenheten daterad 16 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Kostenheten Elisabeth Eskfelt
Kulturchef Stefan Jacobson
Ekonomienheten Stina Jonason

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2016/67

KS § 104

Driftsbudget 2017 för
kommunstyrelsens förvaltningar

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till driftbudget för kommunstyrelsen år 2017
uppgående till 105 739 000 kronor. I de avseenden som enheterna inkommit
med äskanden utöver budgetutskottets ramtilldelning överlämnas äskandet till
budgetutskottet för slutgiltigt ställningstagande.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till driftsbudget för integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen år 2017 uppgående till 34 473 000 kronor.
Förslagen överlämnas till budgetutskott för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens driftbudget för 2017 uppgår till 107 039 000
kronor vilket innebär en förändring på plus 695 000 kronor jämfört med
driftbudgeten för 2016. Ramen föreslås justeras med minus 1,3 miljoner kronor då
budget för feriepraktik flyttas till integration- och arbetsmarknadsförvaltningen.
För år 2017 äskar integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 1,3 miljoner
kronor för feriepraktik för ungdomar utöver de 2 miljoner kronor som redan finns
i budgetramen avseende ökade kostnader för försörjningsstöd.
Christer Thörnell (KD), Lars-Olov Ottosson (C), Johan Paulsson (M), Ulla Berne
(M) och Jan-Eric Thorin (L) deltar ej i besluten.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson
daterad 17 mars 2016
- Bilaga budget 2017 från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från controller Helen Andersson daterad 16 mars 2016
- Bilaga budget 2017 för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
daterad 13 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Kommunchef Jeanette Lämmel
Controller ekonomienheten Stina Jonason
Tillförordnad ekonomichef Eva Larsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2016/67

KS § 105

Investeringsbudget 2017-2019 för
kommunstyrelsens förvaltningar

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag till
investeringsbudget för år 2017–2019 uppgående till 11 776 000 kronor.
Kommunstyrelen godkänner integration- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag till investeringsbudget för år 2017-2019 uppgående till 1 225 000
kronor.
Förslagen överlämnas till budgetutskott för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till investeringsbudget för år 2017 – 2019 uppgår till 11 776 000 kronor
avseende kommunstyrelseförvaltningen och 1 225 000 kronor för integrationsoch arbetsmarknadsförvaltningen.
Christer Thörnell (KD), Lars-Olov Ottosson (C), Johan Paulsson (M), Ulla Berne
(M) och Jan-Eric Thorin (L) deltar ej i besluten.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 15 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från controller Helen Andersson daterad 16 mars 2016
- Bilaga investeringsbudget 2017-2019 integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen
daterad 16 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

19 (53)

Dnr KS 2016/157

KS § 106

Verksamhetsplaner för
kommunstyrelsens förvaltningar
2017

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan för
kommunstyrelseförvaltningen och integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen för år 2017 och överlämnar till budgetutskott för
vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till verksamhetsplan 2017 har sin utgångspunkt i kommunens Vision, de
strategiska utvecklingsområden och mål som kommunfullmäktige har tagit beslut
om.
Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och mål har kommunstyrelsen tagit
fram övergripande och styrande inriktningsmål som ska vara vägledande för
förvaltnings-mål och enhetsmål inom kommunstyrelseförvaltningen och
integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter.
Christer Thörnell (KD), Lars-Olov Ottosson (C), Johan Paulsson (M), Ulla Berne
(M) och Jan-Eric Thorin (L) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 7 april 2016
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson
daterad 7 april 2016
- Verksamhetsplan integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017
- Verksamhetsplan kommunstyrelseförvaltningen 2017

Beslutet skickas till
Kommunchef Jeanette Lämmel
Förvaltningschef Ivan Stipic

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

20 (53)

Dnr KS 2015/114

KS § 107

Reviderad verksamhetsplan för
2016 - IAF

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen godkänner integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens
förslag till reviderad verksamhetsplan för år 2016 och föreslår
kommunfullmäktige att göra detsamma.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till reviderad verksamhetsplan 2016 har sin utgångspunkt i Vision 2020
och de strategiska utvecklingsområden och mål som kommunfullmäktige tagit
beslut om.
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att förslag till reviderad
verksamhetsplan för 2016 uppfyller de krav som ställs vad gäller plan för
verksamhet och ekonomi utifrån det strategiska utvecklingsområdet Samverkan
och service, och det strategiska målet En effektiv verksamhet, professionellt
bemötande och hög kvalitet ska prägla våra verksamheter.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 7 april 2016
- Reviderad verksamhetsplan för 2016

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ivan Stipic

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

21 (53)

Dnr KS 2015/307

KS § 108

Ansökan om finansiering av
fritidsbank

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden medel enligt bifogad
ansökan från förvaltningschef Catrin Eriksson.
Finansiering sker ur anslaget ”tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända”.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan har inkommit från förvaltningschef Catrin Eriksson angående lokaler
för fritidsbank. Barn- och utbildningsförvaltningen, integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen arbetar
gemensamt för att möjliggöra en uppstart av en Fritidsbank i Åmåls kommun.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson
daterad 17 mars 2016
- Ansökan om medel ur anslaget tillfälligt stöd för kommuner och landsting
från förvaltningschef Catrin Erikson
- Kostnadsberäkning för renovering från Åmåls kommunfastigheter AB
- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Erikson daterad 2 september 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
ÅKAB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

22 (53)

Dnr KS 2016/158

KS § 109

Tjänster inom IAF - ansökan ur
anslaget för migrationsmedel

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen medel
för två tjänster enligt bifogad ansökan från förvaltningschef Ivan Stipic.
Finansiering sker ur anslaget ”tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända”.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med tjänsterna är att kunna arbeta med aktiva arbetsmarknadsinsatser för
att uppmuntra och påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i
arbetslivet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från Ivan Stipic daterad 7 april 2016
- Ansökan om medel ur anslaget tillfälligt stöd för kommuner och landsting
från Ivan Stipic daterad 1 april 2016

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ivan Stipic
Controller Helene Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

23 (53)

Dnr KS 2016/112

KS § 110

Feriepraktik 2016 - begäran om
anslag

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att tillföra integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen 1 235 600 kronor för att genomföra feriepraktik
2016.
Finansiering sker ur anslaget ”tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända”.

Sammanfattning av ärendet
Ungdomar i Åmåls kommun erbjuds Feriepraktik under sommaruppehållet.
Integrations-och arbetsmarknadsförvaltningen samordnar arbetet i uppdrag från
kommunstyrelsen.
Ungdomar erbjuds feriepraktik i någon av Åmåls kommuns verksamheter eller i
det lokala föreningslivet. Feriepraktiksamordnare på integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen för kontakt samt tar emot anmälningar från de
verksamheter som erbjuder feriepraktikplatser för ungdomar.
Antal ungdomar som beräknas genomföra feriepraktik under 2016 uppgår till 200
stycken. För att genomföra feriepraktik i Åmåls kommun behöver integrationsoch arbetsmarknadsförvaltningen ett tillskott på 1 235 600 kronor från
kommunstyrelsen.
Kostnadsökningen mot föregående år motiveras med ett ökat antal på 21
ungdomar enligt prognos samt ökade kostnader hos teknik-och
fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från enhetschef Porya Khorshid daterad 9 mars 2016
- Bilaga Beräknade kostnader från teknik- och fritidsförvaltningen
daterad 4 mars 2016
- Bilaga Budget 2016 från förvaltningschef Ivan Stipic
- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 16 mars 2016

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ivan Stipic
Enhetschef Porya Khorshid

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

24 (53)

Dnr KS 2016/85

KS § 111

Ansökan om bidrag från Åmåls
kommun till Brottsofferjourens
verksamhet i Vänersborg och
Dalsland

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om 20 000 kronor till
brottsofferjouren. Utbetalning sker inom anslag medlemskap och
föreningsstöd inom kommunstyrelsens budget 2016.

Jäv
Jan-Eric Thorin (L) deltar ej på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Brottsofferjouren i Vänersborg och Dalsland har inkommit med en
ansökan om bidrag för år 2016. Under år 2015 fick föreningen 32 nya ärenden
avseende brottsoffer i Åmåls Kommun. Det sökta bidraget för 2016 motsvarar
cirka 1:50 kronor per invånare i kommunen.
Verksamheten är ideell och ekonomiskt stöd kommer från medlemsavgifter samt
bidrag från brottsoffermyndigheten och kommunbidrag.
Brottsofferjouren ansöker om kommunbidrag från Åmåls kommun om 20 000
kronor.

Beslutsunderlag
- Ansökan om bidrag till Brottsofferjourens verksamhet inkommen
19 februari 2016
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson
daterad 11 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Brottsofferjouren i Vänersborg och Dalsland

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

25 (53)

Dnr KS 2016/114

KS § 112

Försäljning del av Höganäs 1:1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om försäljning för del
av fastighet Höganäs 1:1 till en köpeskilling av 225 000 kronor.
Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram köpeavtal. Erforderliga handlingar ska
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och
kommunchef Jeanette Lämmel.

Sammanfattning av ärendet
Carl-Gustav och Elin Bergenholtz, ägare till angränsade fastighet Höganäs 1:4,
har inkommit med förfrågan om markförvärv för del av fastighet Höganäs 1:1,
enligt bifogad karta.
Köparna avser att använda marken för odling samt viss djurhållning, bland annat
sommarbete för hästar, och därigenom hålla betesmarken öppen.
Fastigheten Höganäs 1:4 har planbestämmelsen bostadsfastighet, där viss
djurhållning får ske som komplement. Marken till väster om denna på fastigheten
Höganäs 1:1 har planbestämmelsen Odling. Då denna mark i dagsläget inte
brukas som jordbruksmark kan djurhållning anses lämpligt för att förhindra att
marken växer igen.
Värdering är utförd av Företagstjänst Eriksson & Bäckström AB den 26 januari
2016. Värderingen uppgick till ett marknadsvärde av 225 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att försäljning av området genomförs. Användning av
markområdet bidrar till att hålla öppna landskap, men även till en levande
landsbygd.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 8 mars 2016
- Värdering daterad 26 januari 2016
- Områdeskarta
- Karta, Förslag till avstyckning Höganäs 1:1
- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 16 mars 2016

Beslutet skickas till
Kommunchef Jeanette Lämmel
Carl-Gustav och Elin Bergenholtz

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

26 (53)

Dnr KS 2016/104

KS § 113

Försäljning tomt - Tuppen 2
(Hanebol)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om försäljning av fastigheten Tuppen 2.
Erforderliga handlingar ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Michael Karlsson och enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz.

Sammanfattning av ärendet
Jimmie och Sofie Edvinsson har inkommit med en förfrågan om att få köpa
fastigheten Tuppen 2. Sökande avser att bygga permanentboende på fastigheten.
Fastigheten Tuppen 2 är belägen i norra delen av Västra Åsen i anslutning till
Hanebols friskvårdsområde. Fastigheten ligger inom detaljplanen Västra Åsen Hanebol. Planen tillåter friliggande envåningsbostadshus som upptar högst en
fjärdedel av tomtytan.
Detaljplanen följer den tänkta byggnationen och förvaltningen föreslår att
försäljning av Tuppen 2 genomförs enligt kommunens gällande taxa. Detta
medför en intäkt för kommunen på 71 790 kronor.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustaf Bergenholtz daterad 2 mars 2016
- Köpeavtal
- Tomtkarta
- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 16 mars 2016

Beslutet skickas till
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz
Jimmie och Sofie Edvinsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

27 (53)

Dnr KS 2016/113

KS § 114

Godstransportstrategi, Västra
Götaland

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande remissvar för Åmåls kommun del:
Det är av största vikt att betydande infrastruktursatsningar på stråk 5, E45/NorgeVänernbanan, Göteborg - Åmål - (Karlstad) genomförs för att möjliggöra och
bibehålla Västra Götaland som det viktigaste logistikområdet i Norden.
Satsningar bör göras för dubbelspår hela sträckan Göteborg - Åmål (Karlstad), samt 2 + 1 väg för E45.
På sida 12, figur 3 i godstransportstrategin under Godstransporter i Västra
Götaland, är inte Åmål markerad vare sig som kombiterminal eller hamn.
Åmål ska markeras som både hamn och kombiterminal. Bland annat markeras
Åmål på Railport Scandinavia som ett viktigt led i transportlogistiken för
Västra Götaland.
Slussarna i Trollhättan, liksom vikten av att lösa broproblemet i Göteborg är
nyckelfrågor för Vänersjöfartens framtid och där återkommer faktorer som
klimat/miljö, kapacitet och samhällsekonomi etc.
För att klara de miljömässiga så väl som ekonomiska transportlogistiska målen,
måste befintliga infrastrukturanläggningar nyttjas samt förstärkas. Allt för att
skapa en bättre och mer tillgänglig kollektivtrafik för alla inom Västra
Götaland och Åmål.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har erbjudits möjlighet att svara på remissversion av
Godstransportstrategin samt handlingsplan för Västra Götaland.
Syftet med godstransportstrategin är att fortsätta utveckla Västra Götaland som
högklassig och hållbar transport och logestikregion, nationellt och internationellt.
Godstransportstrategin för Västra Götaland ska fungera som verktyg för att
utveckla en medveten position som logistikregion.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustaf Bergenholtz daterad 8 mars 2016
- Handlingsplan för Godstransportstrategi, remissversion
- Godstransportstrategi från Västra Götalandsregionen, remissversion
- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 16 mars 2016

Beslutet skickas till
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz
Christian Martins, Fyrbodal

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

28 (53)

Dnr KS 1997/118

KS § 115

Beslut om inrättande av
kommunala naturreservatet Stora
och Lilla Bräcke

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta det kommunala
naturreservatet Stora och Lilla Bräcke i Ånimskog.

Reservation
Johan Paulsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
År 1997 inkom ett förslag från Åmålsbygdens naturskyddsförening och
Naturvårdsrådet i Åmåls kommun om att inrätta ett naturreservat vid Lilla Bräcke.
Beroende på bland annat juridiska svårigheter har ärendet dragit ut på tiden, men
nu finns inte längre några hinder för en reservatsbildning.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Katrin McCann daterad 8 mars 2016
- Beslutshandlingar inklusive bilagor daterad 10 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelens TAU daterad 16 mars 2016

Yrkande
Ewa Arvidsson (S), Christer Thörnell (KD), Lars Ottosson (C) och Mikael Norén
(S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till
Miljöenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

29 (53)

Dnr KS 2016/92

KS § 116

Revisionsrapport - bygg- och
miljönämndens uppföljning och
kontroll

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga revisionsrapporten och
kommunchefens samt bygg- och miljönämndens yttranden till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avlämnar svar enligt kommunchefens yttrande daterad 5 mars
2016.

Sammanfattning av ärendet
I revisionsrapporten från Åmåls kommuns revisorer daterad 9 februari 2016 har
bygg- och miljönämndens uppföljning och kontroll avseende miljö- och
livsmedelsområdet granskats. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
bygg- och miljönämndens planering, uppföljning och kontroll fungerar på ett
tillfredsställande sätt avseende verksamheterna som avser tillsyn enligt
miljöbalken och livsmedelslagen.
Sammantaget visar granskningen att det under det senaste året skett förbättringar
inom bygg- och miljönämndens områden, men ytterligare förbättringsområden
finns.

Beslutsunderlag
- Revisionsrapport daterad 9 februari 2016
- Yttrande från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 15 mars 2016
- Yttrande från miljöchef Susanne Nordström daterad 7 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016
- Protokoll från bygg- och miljönämnden daterad 15 mars 2016

Beslutet skickas till
Miljöchef Susanne Nordström
Kommunchef Jeanette Lämmel
Revisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

30 (53)

Dnr KS 2016/45

KS § 117

Revisionsrapport - Granskning av
samverkan kring ekonomiskt
bistånd, integrations- och
arbetsmarknadsfrågor kommunrevisionen

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga revisionsrapporten samt
förvaltningschefens yttrande till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avlämnar svar enligt förvaltningschef Ivan Stipics yttrande
daterad 8 mars 2016.

Sammanfattning av ärendet
KPMG fick av Åmål kommuns revisorer i uppdrag att granska arbetet kring
samverkan av ekonomiskt bistånd och integrations- och arbetsmarknadsfrågor.
Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2015.
KPMG fastslog i rapporten att de anser att organisationen är tillräckligt
ändamålsenlig och effektiv men att verksamheten inom somliga områden påvisar
brister som bör korrigeras.
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att rapporten var saklig och
gav en rättvis bild av verksamheten. Förvaltningen instämmer även i de brister
som beskrivs, och har för avsikt att åtgärda dessa.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 8 mars 2016
- Revisionsrapport
- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 16 mars 2016

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ivan Stipic
Enhetschef Porya Khorshid

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2015/161

KS § 118

Reviderad verksamhetsplan för
2016 - Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ställer sig bakom överförmyndarnämndens reviderade
verksamhetsplan 2016 och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden beslutade den 21 september 2015 att ge i uppdrag åt
enhetschef för överförmyndarenheten att revidera verksamhetsplanen för 2016.
Verksamhetsplan 2016 innehåller övergripande information om
styrelsen/nämnden och förvaltningen samt en beskrivning av
överförmyndarverksamheter/verksamhetsområden. Verksamhetsplanen har sin
utgångspunkt i Vision 2020 samt i de strategiska utvecklingsområden och
strategiska mål som kommunfullmäktige i Åmål tagit beslut om.

Beslutsunderlag
- Reviderad verksamhetsplan för 2016
- Protokoll från överförmyndarnämnden daterad 15 februari 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Enhetschef Conny Johansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2016/120

KS § 119

Remiss av förslag till beslut om
utvidgat strandskydd samt tillfälligt
beslut i Melleruds kommun Remiss från Länsstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott
den 20 april 2016 för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 december 2014 fattade Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut om utvidgat
strandskydd i Melleruds kommun. Ärendet överklagades till regeringen som
upphävde beslutet och återförvisade det till Länsstyrelsen för ny behandling.
Skälet till återförvisningen var att Länsstyrelsens beslut inte delgivits i enlighet
med delgivningslagen.
I samband med den förnyade handläggningen av ärendet har Åmåls kommun fått
möjlighet att yttra sig över förslag till beslut.

Beslutsunderlag
- Remiss Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 10 mars 2016
- Beslut Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 10 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström
daterad 4 april 2016

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till tillväxt- och
arbetsmarknadsutskottet den 20 april 2016 för vidare beredning.

Beslutsgång
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att ett
återremissyrkande föreligger. Ordföranden ställer därmed proposition på yrkandet
och finner att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13

33 (53)

Dnr KS 2016/48

KS § 120

Remiss från Finansdepartementet Departementspromemorian
Kontroller och inspektioner i
Sverige av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande remissvar till finansdepartementet:
Åmåls kommun har inte några synpunkter att redovisa kring promemorian
Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har inbjudits att lämna synpunkter kring förslagen och materialet
i en promemoria från Finansdepartementet.
I promemorian konstateras att det svenska regelverket behöver kompletteras för
att fullt ut uppfylla kraven i EU-förordningarna som behandlar kontroller och
inspektioner i medlemsstaterna av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
(Olaf). Därför föreslås att en ny lag införs med enhetliga bestämmelser för Olafs
platskontroller.

Beslutsunderlag
- Remiss från regeringskansliet daterad 14 januari 2016
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Pierre Carroz daterad 14 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Finansdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2013/163

KS § 121

Motion - införande av Gästdagen med anledning av Vision 2020, JanEric Thorin (FP)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen beträffande
införande av Gästdagen med hänvisning till redan befintliga evenemang.

Reservation
Jan-Eric Thorin (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Jan Eric Thorin (FP) har till kommunfullmäktige i Åmål den 27 maj 2013
inlämnat en motion om införande av gästdag/gästdagar med anledning av Vision
2020. Jan-Eric Thorin anser att olika arrangemang och aktörer skulle kunna vara
inblandade i en sådan gästdag/gästdagar. I dagsläget finns flera av de angivna
programpunkterna redan under andra evenemang såsom Åmåls födelsedag 1 april,
Åmålsdagen, Cykelns Dag, Lördagsunderhållning sommartid och Hamnkalaset.
Övriga punkter och idéer kommer tillväxtenheten att ta med sig som
förslagsinnehåll till kommande evenemang.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 12 februari 2016
- Motion från Jan-Eric Thorin (FP) daterad 27 maj 2013
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Motionär Jan-Eric Thorin (L)
Turismutvecklare Anna Hjelmberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2015/94

KS § 122

Motion - ökade öppettider vid
simhallen, Fredrik Bengtsson (S)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att avslå motionen då
ytterligare öppettider kräver utökad budgetram. Vilket får hanteras i den
ordinarie budgetprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Bengtsson (S) har till kommunfullmäktige i Åmål den 12 mars 2015
inlämnat en motion om ökade öppettider i simhallen i Åmål. Motionären vill att
förvaltningen på prov ökar öppettiderna på lördagar och söndagar, vilket kan få
fler besökare till simhallen.
Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 17 november 2015 (Tfn § 109) att
avslå motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Åmål återremitterade ärendet
den 9 december 2015 (KS § 183) med uppdrag till förvaltningen att beräkna
kostnaderna för ökade öppettider samt en uppskattning gällande intäkter/utgifter.
Ställt mot kostnaden för fler personal under helgen eller att ta bort öppettider på
andra dagar för att finansiera ökade öppettider på helger är de åtgärder som
fritidschef Inger Larsson redovisar, vad nuvarande budgetförutsättningar medger.
Ytterligare ökade öppettider kräver en ökad budgetram som får hanteras i den
ordinarie budgetprocessen.

Beslutsunderlag
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 8 mars 2016
- Tjänsteyttrande från fritidschef Inge Larsson daterad 13 februari 2016
- Motion från Fredrik Bengtsson (S) daterad 12 mars 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Motionär Fredrik Bengtsson (S)
Teknik- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2015/105

KS § 123

Motion - borttagande av lapplisor
(parkeringsvakter) och P-skivor
(parkeringsskivor), Tomas
Lindström (-)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att avslå motionen då
parkeringsövervakning och parkeringsskivor skapar rotation och fria
parkeringsplatser som underlättar för besökande till centrumhandeln.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Lindström (-) har till kommunfullmäktige i Åmål den 20 februari 2015
inlämnat en motion rörande borttagning av parkeringsvakter och parkeringsskivor
i Åmåls kommun. Tomas Lindström anser att de inte främjar ambitionen med att
Åmål ska vara Sveriges gästvänligaste stad.
Teknik- och fritidsförvaltningens ståndpunkt är att parkeringsövervakning av
parkeringsplatser i Åmåls centrum är nödvändigt. Parkeringsövervakningen och
användande av parkeringsskivor är till gagn för handeln i centrum, då det skapar
rotation och frigör parkeringsplatser som underlättar för besökande till handel
eller annan service.

Beslutsunderlag
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 8 mars 2016
- Tjänsteyttrande från gatuchef Niklas Ekberg daterad 15 februari 2016
- Protokoll från kommunstyrelsen daterad 19 augusti 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016
- Motion från Tomas Lindström (-) daterad 20 mars 2015

Beslutet skickas till
Motionär Tomas Lindström (-)
Gatuchef Niklas Ekberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2015/430

KS § 124

Motion - förbud mot tiggeri i Åmåls
kommun, Tomas Lindström (-)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motivering att det saknas lagligt stöd för att förbjuda tiggeri.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Lindström (-) lämnade in en motion vid kommunfullmäktige den 16
december 2015. Han yrkar i motionen att Åmåls kommun ska förbjuda tiggeri
inom kommunens gränser eller åtminstone begränsa rätten att tigga var som
helst, hur länge som helst och hur som helst.
Förvaltningen bedömer att ett generellt tiggeriförbud inom kommunens gränser
inte kan införas då det ej finns lagligt stöd. Det finns därmed inte utrymme att
förbjuda tiggeri på specifika platser eller tider, då tiggeri inte anses vara
tillståndspliktigt eller ordningsstörande i ordningslagens mening.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Pierre Carroz daterad 11 mars 2016
- Motion från Tomas Lindström (-) inkommen 16 december 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Yrkande
Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till
Motionären Tomas Lindström (-)
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2015/157

KS § 125

Medborgarförslag - tillägg i Lokala
ordningsföreskrifter om förbud mot
tiggeri inom angivet område, SvenÅke Runelid, Åmål

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med
motiveringen att det saknas lagligt stöd för att införa ett tiggeriförbud i
kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Sammanfattning av ärendet
Sven-Åke Runelid föreslog den 4 maj 2015 i ett medborgarförslag att Åmåls
kommun gör följande tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna under § 13:
Tiggeri inom det angivna området skall vara förbjudet.
Bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet i övrigt på offentliga platser
regleras i ordningslagen (1993:1617). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) ger inte ordningslagen stöd för att förbjuda tiggeri. SKL bedömer vidare att
utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är väldigt begränsat
och att grunden för ett eventuellt förbud är att det ska störa ordningen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Pierre Carroz daterad 11 mars 2016
- Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid daterad 4 maj 2015
- Protokoll kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Förslagsställaren Sven-Åke Runelid

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2011/137

KS § 126

Medborgarförslag - utbyggnad av
norra parkeringsplatsen till
Vänersborgsvägen vid
Karlbergsskolan, Lars Nygren,
Åmål

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se medborgarförslaget som
besvarat då ett utredningsarbete planeras mellan barn- och
utbildningsförvaltning, ÅKAB och teknik- och fritidsförvaltningen gällande
utbyggnad av parkeringsplatser vid Karlbergsskolan.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Lars Nygren inkom 4 april 2011. Förslagställaren
menade att den norra parkeringsplatsen borde byggas ut fram till
Vänersborgsvägen, då det är brist på parkeringsplatser vid Karlbergskolan. Den
aktuella fastigheten ägs av det kommunala bostadsbolaget (ÅKAB) och därav
remitterades ärendet till bolaget. VD Magnus Dalsbo skrev i sitt yttrande den 10
oktober 2014 efter inventering av området att det finns gott om lediga
parkeringsplatser, och fullmäktige föreslogs att avslå medborgarförslaget.
Den 17 december 2014 beslutade fullmäktige (KF § 298) att återremittera ärendet
med hänvisning till att ytterligare utredning bör göras av ett parkeringsförbud i
området. Teknik- och fritidsförvaltningen gavs i uppdrag att vidare behandla
medborgarförslaget med det kompletterade återremissyrkandet.
Teknik- och fritidsnämnden anser att återremissyrkandet från kommunfullmäktige
gällande parkeringsförbud inte bör införas förrän fler parkeringsplatser kan
erbjudas. Detta eftersom det ytterligare skulle minska tillgången till
parkeringsplatser i området.
Gällande det ursprungliga medborgarförslaget från Lars Nygren har även barnoch utbildningsförvaltningen med anledning av en ny förskola på
Karlbergsgymnasiets område också lyft önskemål om fler parkeringsplatser. I
detta utredningsarbete kommer barn- och utbildningsförvaltningen, ÅKAB och
teknik- och fritidsförvaltingen att delta. Utredningsarbetet sker i enlighet med
medborgarförslagets intention, och därav bör det ses som besvarat.

Beslutsunderlag
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 8 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 22 februari 2016
- Protokoll från kommunfullmäktige daterad 17 december 2014
- Medborgarförslag från Lars Nygren daterad 2 januari 2011
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att det i beslutet måste framgå att ett
utredningsarbete planeras mellan barn- och utbildningsförvaltningen, ÅKAB och
teknik- och fritidsförvaltningen gällande utbyggnad av parkeringsplatsen.

Beslutsgång
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag
föreligger: arbetsutskottets förslag och Michael Karlssons (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Därefter ställs proposition på
tilläggsyrkandet och ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren Lars Nygren
Teknik- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
ÅKAB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2013/351

KS § 127

Medborgarförslag - gång- och
cykelväg mellan Fengersfors och
Fröskog, Camilla Niemi,
Fengersfors

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige se medborgarförslaget som
besvarat med hänvisning till teknik- och fritidsförvaltningen yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Camilla Niemi inkom den 15 november 2013.
Förslaget innebär att anlägga en gång- och cykelväg mellan Fengersfors och
Fröskog. Förvaltningen utreder ärendet tillsammans med byalaget och
Trafikverket sedan våren 2015.
Teknik- och fritidsnämnden besvarade medborgarförslaget 20 oktober 2015,
(TFN § 98). Kommunstyrelsen i Åmål återremitterade ärendet till teknik- och
fritidsnämnden den 2 december 2015 (KS § 332) med uppdrag att tydligare
klargöra tidsplanen för den planerade byggnationen.
Teknik- och fritidsförvaltningen har tagit fram två alternativa lösningar till gångoch cykelväg mellan Fengersfors och Fröskog. Alternativen har skickats till
byalaget för remiss den 15 februari 2016. Alternativ 1 bygger på att förbättra
delar av befintliga vägnät och sammanlänka dem, medan alternativ 2 innebär helt
ny gång- och cykelväg parallellt med väg 2242.
När förvaltningen och byalaget är överens kan förslaget lyftas politiskt.

Beslutsunderlag
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 8 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 23 februari 2016
- Medborgarförslag från Camilla Niemi inkommen 15 november 2013
- Protokoll kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Förslagsställaren Camilla Niemi
Gatuchef Niklas Ekberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2014/46

KS § 128

Medborgarförslag - Inhägnad
rastplats för hundar i Fengersfors,
Camilla Niemi

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om
en hundrastgård i Fengersfors med motiveringen att det finns ytor tillgängliga
i både Fengersfors och Åmål för att fritt rasta hundar och att det för
närvarande inte är ett angeläget behov att anlägga hundrastgårdar.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Camilla Niemi den 20 februari 2014.
Förslaget innebär att anlägga en hundrastgård i Fengersfors samt att få tillstånd
till en hundrastplats även i Åmåls tätort.
Teknik- och fritidsnämnden besvarade medborgarförslaget den 16 december 2014
(TFN § 115). Ärendet återremitterades från Åmåls kommun till förvaltningen den
11 februari 2015 med uppdraget att klargöra vilka kriterier som används vid
avgörande av vad som är lämplig plats för hundrastgård både i Fengersfors och
Åmåls tätort.
För närvarande finns ingen policy eller framtagna kriterier för hundars behov av
rekreation då det har angetts finnas gott om rekreationsmöjligheter för hundägare
och hundar i kommunen.

Beslutsunderlag
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 8 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från fritidschef Inge Larsson daterad 13 februari 2016
- Medborgarförslag från Camilla Niemi inkommen 20 februari 2014
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Förslagställaren Camilla Niemi
Teknik- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2014/327

KS § 129

Medborgarförslag - Hissar i
kommunens äldre- och
trygghetsboenden förses med
talsyntes, Barbro Gustafsson,
Fengersfors

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget då
talsyntes kommer att installeras i äldre- och trygghetsboendens hissar.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Barbro Gustafsson den 9 december 2014.
Förslaget innebär att samtliga hissar i kommunens äldre- och trygghetsboenden
skall vara försedda med talsyntes.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Åmåls kommunfastigheter
AB arbetat med ärendet. Talsyntes föreslås installeras som ett första led i
Åmålsgårdens hissar under 2016 för en ökad tillgänglighet för äldre och personer
med funktionshinder.
Handikapprådet ställer sig bakom vård- och omsorgsnämndens beslut.

Beslutsunderlag
- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 25 februari 2016
- Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg
daterad 3 februari 2016
- Medborgarförslag från Barbro Gustafsson daterad 9 december 2014
- Protokoll från handikapprådet daterad 18 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Yrkande
Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Olof Eriksson (S), Mikael Norén (S)
och Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar att medborgarförslaget bör ses som
bifallet och inte besvarat.

Beslutsgång
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag
föreligger: arbetsutskottets förslag och majoritetens ändringsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Därefter ställs proposition på
majoritetens ändringsyrkande och ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Beslutet skickas till
Förslagställaren Barbro Gustafsson
Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg
Handikapprådet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2014/329

KS § 130

Medborgarförslag - införande av
parkeringsförbud på Valhallsgatan
- skrivelse från boende på
Valhallsgatan

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om införande
av parkeringsförbud på Valhallsgatan. Parkeringsförbudet kommer att sträcka
sig från norra sida av Karlstadsvägen och 96 meter västerut till bilverkstaden
Axelssons Motor.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från flera privatpersoner längs Valhallsgatan inkom 11
december 2014. Förslaget innebär att kommunfullmäktige beslutar att införa
parkeringsförbud i båda riktningarna längs hela Valhallsgatan. Detta på grund av
att flera parkerade bilar längs Valhallsgatan försvårar för boende att ta sig in eller
ut från sina fastigheter. Den minskade framkomligheten försvårar även för
gatuunderhåll och skapar en trafikfara.
Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett ärendet och besökt platsen vid flera
tillfällen för att skapa sig en uppfattning om situationen. Teknik- och
fritidsförvaltningen anser att införande av parkeringsförbud på Valhallsgatan är
berättigat och de föreslår att parkeringsförbud inför på Valhallsgatans norra sida
från Karlstadsvägen och 96 meter västerut till bilverkstaden Axelssons Motor.

Beslutsunderlag
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 8 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 23 februari 2016
- Medborgarförslag från boende på Valhallsgatan Åmål daterad 11 december
2014
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Boende på Valhallsgatan
Gatuchef Niklas Ekberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2015/316

KS § 131

Medborgarförslag - Gör
vandrarhem i Seasidefastigheten ,
Ingegerd Åhlstedt, Åmål

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om
vandrarhem i fastigheten Vågen 1. Detta för att prioriteringsordning för
fastigheten sedan tidigare är beslutad (KS § 267).

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Ingegerd Åhlstedt den 15 september
2015. Förslaget innebär att Seaside (Vågen 1) skulle göras om till vandrarhem för
att Åmål ska vara en gästfri och välkomnande kommun.
Tillväxtenheten hänvisar till kommunstyrelsens tidigare beslut om
användningsområden för fastigheten Vågen 1 (KS § 267). I kommunstyrelsens
beslut framgår följande prioriteringsordning för fastigheten:
restaurangverksamhet, turistinformation, konferensverksamhet och
övernattningsverksamhet. Verksamhetsutövaren ska i första hand inte var
kommunala, utan privata näringsidkare eller helägda kommunala bolag.
Den framtida utvecklingen av fastigheten Vågen 1 sker i enlighet med
medborgarförslagets intention.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 22 februari 2016
- Medborgarförslag från Ingegerd Åhlstedt daterad 15 september 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Förslagsställaren Ingegerd Åhlstedt
Turismutvecklare Anna Hjelmberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2015/399

KS § 132

Medborgarförslag - brygga bakom
Seaside, Margaretha Martinsson,
Åmål

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget om
en brygga bakom Seaside besvarad. Åmåls kommun arbetar med Gamla
stadens och dess utveckling och en helhetslösning för området.
Medborgarförslaget kan då på ett naturligt sätt ingå i den processen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Margaretha Martinsson daterad 19 november 2015 har
inkommit. Förslaget innebär att det skulle anläggas en längre träbrygga som
sträcker sig längs med vattnet i jämnhöjd med gräset. Utefter den ska det finnas
sittplatser samt flera badstegar. En bit av bryggan skulle kunna bestå av
korttidsförtöjning av båtar.
Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget om att utveckla området bakom
Seaside till ett område med många möjligheter, däribland en brygga.
En längsgående brygga skulle vara ett trevligt inslag i stadsbilden och ytterligare
stärka bilden av Åmål som en sjöstad. Möjligheten bör dock undersökas mer
utifrån lämplighet och tillstånd från andra myndigheter. Åmåls kommun arbetar
med Gamla staden och dess utveckling och en helhetslösning för området.
Medborgarförslaget kan då på ett naturligt sätt ingå i den processen.

Beslutsunderlag
- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 8 mars 2016
- Tjänsteskrivelse från fritidschef Inge Larsson daterad 15 februari 2016
- Medborgarförslag från Margaretha Martinsson daterad 19 november 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Förslagsställaren Margaratha Martinsson
Fritidschef Inge Larsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2015/400

KS § 133

Medborgarförslag - bastu på Örnäs,
Margaretha Martinsson, Åmål

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om
att bygga en bastu med omklädning och badstege, då kommunstyrelsen redan
fattat beslut om att Örnäs camping ska läggas ut på entreprenad.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Margaretha Martinsson inkom den 23 november 2015.
Förslaget innebär att en av stugorna vid Örnäs camping, den som ligger längst ut
på bryggan byggs om till bastu med omklädningsrum. Ett stort fönster ska finnas i
bastun riktad mot Vänern med en badstege ner i vattnet nedanför bastun.
Kommunstyrelsen fattade den 14 oktober 2015 (KS § 266) ett inriktningsbeslut
om att Örnäs camping ska läggas ut på entreprenad i ett avtal om minst 5 år. Detta
innebär att den nya entreprenören ansvarar för utformningen och utvecklingen av
campingen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 12 februari 2016
- Medborgarförslag från Margaretha Martinsson inkommen 23 november 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Förslagsställaren Margaretha Martinsson
Turismutvecklare Anna Hjelmberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2015/232

KS § 134

Medborgarförslag - Bemanning vid
Åmåls djurpark - Rickard Karlsson,
Åmål

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till redan befintligt stöd avseende anställningar i djurparken.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Åmåls kommun den 12 juni 2015. Ärendet
remitterades till integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen den 10 juli 2015.
Åmåls kommun anser att den verksamhet som djurparken bedriver är viktig, och
att den uppskattas av kommuninvånare oavsett ålder eller nationalitet. Närhet till,
och kontakt med djur, är av särskild vikt för barn och unga som genom djurparken
på hemmaplan ges möjlighet att uppleva värdet med natur och djurliv.
Med utgångspunkt i ovanstående finansierar kommunen redan tjänster i
djurparken inom ramen för det föreningsstöd som lämnas avseende individer som
uppbär lönebidrag. Åmåls kommun ser här även ett rehabiliteringsvärde för den
enskilde som härigenom skall ges möjligheter att återfå hela/delar av
arbetsförmågan.
Någon ytterligare finansiering än den som redan finns är ej aktuell. Vidare har
Åmåls kommun heller inte någon möjlighet att förlägga egen anställd personal
hos tredje part då Åmåls djurpark och Åmåls kommun är två olika arbetsgivare.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 8 mars 2016
- Medborgarförslag från Rickard Karlsson daterat 12 juni 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens TAU daterad 16 mars 2016

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ivan Stipic
Enhetschef Porya Khorshid
Förslagsställaren Rickard Karlsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-13
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Dnr KS 2016/126

KS § 135

Omorganisation av integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens noterar information och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2014 och 2015 fått
kraftigt ökade volymer inom sitt verksamhetsområde på grund av de ökade
migrationsströmmarna. Förvaltningsledningens bedömning är att förvaltningens
nuvarande organisation och ledningsstruktur är inadekvat och otillräcklig för
uppdraget.
Förvaltningen kan, i dess nuvarande form och med dess nuvarande
ledningsstruktur, enligt förvaltningsledningens mening ej borga för fortsatt
uppfyllande av förvaltningsuppdraget för såväl lagstadgad som icke-lagstadgad
verksamhet. Med utgångspunkt i de kraftigt ökade migrationsvolymerna har
arbetssituationen varit ansträngd en längre tid med en konstant ökande kurva.
Förvaltningsledningen ser med anledning av detta även påtagliga
arbetsmiljörisker, främst psykosociala, för såväl ledare och medarbetare på
förvaltningen.
För att hantera de kraftigt ökade volymerna samt säkerställa ledning och styrning
av verksamheterna föreslår förvaltningsledningen instiftande av nytt chefsled
samt skapande av ytterligare enheter.
Beslut om att bifalla omorganisation togs i kommunstyrelsens arbetsutskott den
23 mars 2016 (KSAU § 37). Ärendet tas upp på dagens möte för kännedom.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 17 mars 2016
- Utredning från Ivan Stipic daterad 24 februari 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterad 23 mars 2016

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ivan Stipic
Enhetschef Porya Khorshid
Enhetschef Annica Larsson
Tillförordnad enhetschef Elisabeth Paulin
Tillförordnad enhetschef Ulrika Kavmme

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 136

Rapportering av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut som inkommit sedan förgående möte behandlas.

Beslutsunderlag
- Förteckning över personalchefens delegationsbeslut , 2016-04-05
- Delegationsbeslut från personalchef Per Ljungberg, 2016-03-01
- Delegationsbeslut från räddningschef Lars-Ove Öhrn, 2016-03-10
- Delegationsbeslut från räddningschef Lars-Ove Öhrn, 2016-03-10
Sekretessbelagda delegeringsbeslut:
- Sammanställning av delegeringsbeslut om försörjningsstöd, 2016-02-01
till 2016-02-29
- Sammanställning av delegeringsbeslut om flykting försörjningsstöd, 2016-02-01
till 2016-02-29
- Sju sammanställningar av delegeringsbeslut om färdtjänst, 2016-03-01
till 2016-03-31

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 137

Rapportering av kommunala
protokoll

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens TAU 16 mars 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU 23 mars 2016
- Protokoll Åmåls kommunfastigheter AB daterad 31 mars 2016
- Protokoll Stadsnät i Åmåls AB daterad 31 mars 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 138

Skrivelser, protokoll och rapporter

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Stängning av Närhälsan Åmål vårdcentral, skrivelse av
Michael Karlsson daterad 4 april 2016
- Nyhetsbrev från Samordningsförbundet BÅDESÅ mars 2016
- Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund av 22 mars 2016
- Årsredovisning för Västtrafik 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande

