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KS § 263  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Jan-Eric Thorin (L) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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KS § 264 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende - förslag om möjlighet till bruttolöneavgrad för synkorrigerande 

behandling stryks från dagens föredragningslista, som därmed fastställs. 

__________
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Dnr KS 2016/324 

KS § 265 Ekonomisk prognos augusti 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det prognostiserade resultatet efter augusti månads utgång uppgår för Åmåls 

kommun som helhet till plus 6 388 000 kronor (föregående prognos plus 850 000 

kronor). 

Underskott prognostiseras av finansförvaltningen med 3 649 000 kronor. 

Överskott prognostiseras av 

- kommunstyrelsen 150 000 kronor. 

- barn- och utbildningsnämnden 3 963 000 kronor 

- vård- och omsorgsnämnden 2 300 000 kronor 

- finansförvaltningens skatteintäkter och utjämningsbidrag 3 624 000 kronor 

Kommunstyrelsen - integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen samt 

överförmyndarnämnden redovisar noll-prognos. 

Investeringsbudgeten uppgår till 44 871 000 kronor. Beräknat utfall jämfört med 

budget uppgår per 31 augusti 2016 till plus 5 431 000 kronor. 

Det finns totalt 26 aktiva driftprojekt i Åmåls kommun. För 20 driftprojekt har 

redovisats förskottsintäkter. Saldot för dessa uppgår till minus 4 140 000 kronor 

(minus innebär att intäkter har kommit i förskott). 

För 6 driftprojekt redovisas saldo på 644 000 kronor, vilket innebär att det 

förväntas inkomma intäkter motsvarande detta belopp. 

Ytterligare information om driftbudget, investeringsbudget och driftprojekt finns i 

efterföljande rapporter, upprättade för respektive styrelse/nämnd. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Inger Bergh daterad 20 september 2016 

- Bilaga ”Ekonomisk prognos, augusti 2016” daterad 20 september 2016 

- Protokollsutdrag KSAU § 146 daterat 26 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/355 

KS § 266 Ekonomisk prognos september 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det prognostiserade resultatet efter september månads utgång uppgår för Åmåls 

kommun som helhet till plus 9 479 000 kronor (föregående prognos plus  

6 388 000 kronor). 

Underskott prognostiseras av: 

- finansförvaltningen - 3 649 000 kronor 

- överförmyndarnämnden - 20 000 kronor 

Överskott prognostiseras av 

- kommunstyrelsen 50 000 kronor 

- integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 1 350 000 kronor 

- barn- och utbildningsnämnden 3 882 000 kronor 

- vård- och omsorgsnämnden 3 100 000 kronor 

- finansförvaltningens skatteintäkter och utjämningsbidrag 4 666 000 kronor 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av controller Inger Bergh daterad 18 oktober 2016 

- Bilaga ”Ekonomisk prognos, september 2016” daterad 18 oktober 2016 

- Protokollsutdrag KSAU § 147 daterat 26 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/356 

KS § 267 Delårsrapport efter 31 augusti 2016 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Åmåls kommun och lägger 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Minst en gång under budgetåret ska kommunen upprätta en delårsrapport. 

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat. Upplysningar ska lämnas om sådana 

förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller 

ställning och sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har 

inträffat under rapportperioden eller efter dennes slut. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2016 uppgår till 

64,3 miljoner kronor, att jämföra med 21,1 miljoner kronor motsvarande period 

föregående år. 

Beräknat helårsresultat uppgår till 17,4 miljoner kronor. Jämfört med budget är 

detta en avvikelse på plus 6,4 miljoner kronor. 

Balanskravsprognosen för det justerade helårsresultatet pekar mot att balanskravet 

kommer att nås under 2016. 

Investeringar har genomförts till ett belopp av 10,1 miljoner kronor att jämföras 

med budget på 44,8 miljoner kronor. Budgetavvikelse har beräknats till 5,4 

miljoner kronor på helårsbasis. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av controller Inger Bergh daterad 17 oktober 2016 

- Delårsrapport 2016-08-31 Åmåls kommun, daterad 14 oktober 2016 

- Protokollsutdrag KSAU § 148 daterat 26 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/370 

KS § 268 Delårsrapport efter 30 juni 2016 och 
revisionsrapport - Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten för Åmåls kommuns del och lägga den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det redovisade resultatet efter 30 juni 2016 är på minus 634 000 kronor och är i 

enlighet med prognosen. Det beräknade helårsresultatet på minus 1 102 000 

kronor är cirka 400 000 kronor bättre än det prognostiserade resultatet. 

Förbättringen är hänförlig till minskade personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

- Delårsrapport efter 30 juni 2016 - Fyrbodals kommunalförbund 

- Lekmannarevisorernas bedömning av delårsrapporten daterad 5 oktober 2016 

- Granskning av delårsrapport av KPMG daterad 23 augusti 2016 

- Protokollsutdrag KSAU § 149 daterat 26 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2016/315 

KS § 269 Utveckling av Kungsberget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta 

enligt framtagen tidsplan och undersöka finansieringsmöjligheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun ingår tillsammans med fem andra kommuner i ett Interreg 

projekt. Projektet pågår fram till september 2018. Åmåls kommun har tre 

fokusområden i projektet: belysning, trygghet och Kungsberget. Genom 

medverkan i projektet finansierades tryckmaterial/utställning till 

medborgardialogen och framtagandet av gestaltningsförslaget gällande 

Kungsberget. 

Under maj månad genomfördes en medborgardialog. Arkivarie Margareta Nilars 

fick även i uppdrag att ta fram all historik kring Kungsberget. Utifrån 

medborgardialog, den framtagna historiken och en inventering av platsen som 

underlag, framtogs ett gestaltningsförslag av SBK Värmland. 

Gestaltningsförslaget presenterades för centrumgruppen i augusti 

samt för tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 21 september (TAU § 65). 

Gestaltningsförslaget innehåller indelning av olika gröna rum, iordningsställande 

av stentrappan och gångvägar, mer blommor, växter, stadsodling, effekt- och 

funktionsbelysning, skyltning vid entréer, pergola mm. Gestaltningsförslaget visar 

hur man med ganska enkla insatser tillsammans med en skötselplan kan utveckla 

Kungsberget till en vacker mötesplats. Tillgängligheten, funktioner och karaktär 

ska locka dit både Åmålsbor och besökare som får njuta av en utsiktsplats med 

aktiviteter, harmoni, grönska och historiska vingslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag KSTAU § 65 daterat 21 september 2016 

- Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson samt förslag till 

etappindelning daterad 23 september 2016 

- Gestaltningsförslag framtaget av SBK Värmland daterat 2 augusti 2016 

- Skrivelse från kommunarkivarie Margareta Nilars inkommen 17 oktober 2016 

- Sammanställning medborgardialog - Kungsberget inkommen 17 oktober 2016 

- Kostnadskalkyl daterad 16 september 2016 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Teknik och fritidsförvaltningen 

 

__________
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Dnr KS 2016/344 

KS § 270 Ansökan om ekonomiskt 
stöd/migrationsmedel för föreningar och 
organisationer- Åmålstravet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Dalslands travsällskap, Åmålstravet-Travskolan  

441 400 kronor ur 2016 års anslag avseende ”tillfälligt stöd för kommuner och 

landsting” i syfte att fler barn, ungdomar och vuxna får möjligheten att lära sig 

grunderna i säker hästhantering och körning och ge människor en meningsfylld 

tillvaro/fritid samt öka språkträning och möjlighet att träna och använda det nya 

språket. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands travsällskap, Åmålstravet-Travskolan har den 29 september 

2016 inkommit med en ansökan om medel ur migrationsfonden. Syftet med 

ansökan om medel är bland annat att: 

- låta barn, ungdomar och vuxna komma nära hästen och får lära sig grunderna i 

säker hästhantering samt körning 

- ge människor en meningsfylld tillvaro/fritid både dag- och kvällstid 

- ökad språkträning och möjlighet att träna och använda det nya språket 

Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna, asylsökande, personer som fått 

uppehållstillstånd och befinner sig inom eller bortom etableringsperioden samt 

personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan från Åmålstravet inkom 29 september 2016 

- Bilaga med kostnader 

- Protokollsutdrag KSAU § 150 daterat 26 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Dalslands travsällskap 

__________
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Dnr KS 2016/376 

KS § 271 Ansökan om ekonomiskt 
stöd/migrationsmedel för föreningar och 
organisationer- IFK Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar IFK Åmål 53 000 kronor ur 2016 års anslag avseende 

”tillfälligt stöd för kommuner och landsting”. 

Sammanfattning av ärendet 

IFK Åmål har den 21 oktober 2016 inkommit med en ansökan om medel ur 

migrationsfonden. Syftet med ansökan om medel är bland annat att göra såväl 

spelar som föräldrar medvetna om föreningens viktiga arbete med att få 

nyanlända att lättare komma in i och lära känna det svenska samhället. 

Målet är att ge barn/ungdomar en menigsfull sysselsättning och en så bra 

fotbollsutbildning som möjligt samt öka föräldrarnas engagemang och medverkan 

i lagets och föreningens olika aktiviteter och arrangemang (kiosk, blues och 

marknader). En viktig del i detta är att det svenska språket skall användas och 

kännas naturligt vid träningar, matcher och föräldraträffar. 

Målgruppen är pojkar i åldern 7-17 år födda 2000-2010 som deltar i 

fotbollsverksamheten samt föräldrarna till dessa spelare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att IFK Åmål håller möjligheterna 

öppna även för flickor som önskar delta i aktiviteterna. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan från IFK Åmål inkom 21 oktober 2016 

- Folder ”Den blåvita tråden” 

- Protokollsutdrag KSAU § 151 daterat 26 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

IFK Åmål 

__________
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Dnr KS 2016/369 

KS § 272 Ansökan ur anslaget för 
migrationsmedel - Julevenemang 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till genomförandet av julevenemang i 

december 2016. Julevenemanget finansieras av 2016 års anslag avseende 

”tillfälligt stöd för kommuner och landsting” med 200 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxtenheten och kulturenheten planerar att genomföra ett julevenemang på 

torget i Åmål stad. Tanken är att anordna ett evenemang där medborgare och 

besökare med olika social, kulturell och nationell bakgrund förenas och samlas till 

framträdanden som genomförs av kulturutövare med olika genre och bakgrund. 

Artisterna är lokala förmågor kombinerade med en mera etablerad artist som står 

för goda värderingar och som riktar sin musik till barn och ungdomar. 

Evenemanget ger möjlighet till att människor med olika social, kulturell och 

nationell bakgrund möts och förenas under trevliga omständigheter i Åmål. Ett 

sådant möte stärker bandet till staden samtidigt som det ger incitament till en 

stärkt integration och förståelse för varandra, således främjar evenemanget 

mänskliga möten i en charmig miljö. 

I samband med evenemanget i Åmål genomförs också en insamling för de barn 

som stöttas via insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Årets tema är ”Barn i krig 

har rätt att gå i skolan”. Olika verksamheter i kommunen samt föreningar, 

näringsliv och organisationer kommer att engageras för att skänka pengar till 

insamlingen. Syftet är att evenemanget i Åmål ska skapa en djupare eftertanke 

hos besökarna och en förståelse för människor som lever i krig och fattigdom och 

vikten av en god skolgång samtidigt som man förenas och integreras i ett 

musikevenemang på Åmåls torg lördagen före den 4:e advent. Evenemanget är ett 

led i att stärka integrationen i Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 19 oktober 2016 

- Ansökan om medel ur Anslaget tillfälligt stöd för kommuner och landsting 

- Protokollsutdrag KSAU § 152 daterat 26 oktober 2016 

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2011/22 

KS § 273 Ny sjömack vid Marin & fritid 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att upphandla, 

beställa och driftsätta en komplett sjömack senast 15 maj 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxtenheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna att projektera en ny 

bränslemack vid djuphamnen, som innefattar både försäljning av drivmedel och 

möjligheter att tömma sin septitank till kommunalt VA system. 

Tillväxtenhet har tillsammans med ÅKAB och teknik- och fritidsförvaltningen 

sett på lämplig placering av sjömack i djuphamnen. Föreslagen placeringen för 

den nya sjömacken är förberedd med vatten, avlopp och el anslutningar. 

Ett nyttjanderättsavtal måste upprättas mellan Åmåls kommun och Marin & fritid, 

då Marin & fritid hyr området. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Thomas Carlson daterad 6 oktober 2016 

- Situationsplan inkommen 18 oktober 2016 

- Protokollsutdrag TU § 3, § 114, § 171 

- Protokollsutdrag KSTAU § 77 daterat 19 oktober 2016  

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2011/314 

KS § 274 Samverkan genom Hälsokällan, 
hälso- och sjukvårdsnämnden och 
kommunerna i Fyrbodal 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner avtal om Hälsokällan från och med 1 januari 

2017 

2. Avtalet undertecknas av kommunchef Jeanette Lämmel 

3. Kostnaden för medfinansiering tas ur ansvar 2114 verksamhet 015 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har ett avtal med Fyrbodals kommunalförbund som reglerar 

uppdraget och finansiering av Hälsokällan. Åmåls kommun har medfinansierat 

Hälsokällans verksamhet sedan starten 2003. Det nuvarande avtalet gäller till och 

med 31 december 2016. Fyrbodals kommunalförbund har kommit in med ett 

förslag till nytt avtal från 1 januari 2017 och löper tillsvidare tills någon part säger 

upp det. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från folkhälsosamordnare Ann-Kristin Lövqvist daterad 10 

oktober 2016 

- Förslag till nytt avtal från och med 1 januari 2017 från Fyrbodals 

kommunalförbund 

- Protokollsutdrag KSTAU § 80 daterat 19 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2016/311 

KS § 275 Sammanträdesdagar 2017 - 
kommunstyrelsen och dess utskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 

utskott för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreteraren föreslår sammanträdesdatum enligt bilaga för 

kommunstyrelsen (KS), arbetsutskottet (AU), tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet (TAU) och kulturutskottet (KU) för år 2017. 

Kommunfullmäktige (KF) fastställde sina sammanträdesdagar för 2017 vid sitt 

möte i september. 

Mötesdagar för samtliga är onsdagar. 

Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl 09.00, med gruppmöten från kl.08.00. 

Utskotten börjar kl 09.00 med undantag för kulturutskottet som börjar klockan 

13:30. Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets möte den 14 juni, 23 augusti och 15 

november startar klockan 13:15. 

  jan feb mar apr maj jun 

KF 25 22 22 26 31 21 

KS 11 8 8 5 10 7 

AU 25 22 22 26 24 14 

TAU 18 15 15 12 17 14 (em) 

KU - 8 - - 10 - 
 

  jul aug sep okt nov dec 

KF - - 27 25 29 13 

KS - 23 13 11 8, 29 - 

AU - 9, 30 27 25 15 13 

TAU - 23 (em) 20 18 15 (em) 6 

KU - - 13 - 8 - 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand  

daterad 18 oktober 2016 

- Protokollsutdrag KSAU § 153 daterat 26 oktober 2016 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-08  17 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

Kanslienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-08  18 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 276 Inför revisionens besök 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Jeanette Lämmel presenterar underlag inför kommande träff med 

revisionen den 30 november 2016. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-08  19 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 277 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut: 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om riksfärdtjänst 2016-10-01 

till 2016-10-31 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om färdtjänst 2016-10-01 till 

2016-10-31 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-08  20 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 278 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll ÅKAB daterat 6 oktober 2016 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-08  21 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 279 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Nyhetsbrev Europa Direkt Fyrbodal inkommen 2 november 2016 

__________ 


