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KS § 283  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Johan Paulsson (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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KS § 284 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden stryks och kommer att behandlas vid nästa sammanträde: 

- Ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel för föreningar och 

organisationer- Not Quite ideell förening 

- Ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel för föreningar och 

organisationer- Åmåls Rotaryklubb Tuppen 

- Ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel för föreningar och 

organisationer- Åmåls Ridklubb 

Därmed fastställs föredragningslistan. 

__________
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Dnr KS 2016/405 

KS § 285 Revisionsrapport - Översiktlig 
granskning delårsrapport 2016 och 
revisorernas utlåtande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  att godkänna revisionsrapporten 

och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisorerna i Åmåls kommun har översiktligt granskat delårsrapporten 

per 31 augusti 2016 och biträtts av KPMG. 

Utifrån granskningen kan revisorerna konstatera att delårsbokslutet uppfyller 

såväl lag som krav enligt god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild 

av kommunens resultat och ställning. 

Kommunen visar ett resultat på 64,3 miljoner kronor i delåret vilket delvis 

förklaras av ersättningar och statsbidrag avseende migration där intäkterna 

överstiger kostnaderna. Prognosen för 2016 ligger på 17,4 miljoner kronor vilket 

är en förbättring jämfört med budget som uppgår till 11 miljoner kronor. 

Det prognostiserade resultatet uppgående till 17,4 miljoner kronor innebär att 

kommunen uppfyller balanskravet och det finns inga underskott att täcka från 

tidigare år. 

Kommunen beräknas uppnå samtliga sex finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning. För ytterligare bakgrund till revisionens bedömningar hänvisar de till 

revisionsrapporten. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer till den 

genomförda granskningen senast den 15 januari 2017. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 16 november 2016 

§ 169 

- Utlåtande från Åmåls kommuns revisorer daterad 27 oktober 2016 

- Översiktlig granskning delårsrapport 31 augusti 2016, revisionsrapport från 

KPMG daterad 14 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Revisionen 

__________
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Dnr KS 2016/328 

KS § 286 Revisionsrapport - Styrning och 
uppföljning - ensamkommande barn 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga revisionsrapporten samt 

informationen från nämnderna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har av Åmåls kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet kring 

ensamkommande barn. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning 

och uppföljning av verksamheten med ensamkommande barn. Granskningen har 

genomförts genom dokumentstudier och insamling av relevanta dokument samt 

intervjuer med personer inom förvaltningen. 

Revisionen bedömer att arbetet med mottagandet av ensamkommande barn 

fungerar förhållandevis bra i kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport - Kommunrevisionens rapport och Granskningsrapport från 

KPMG - Styrning och uppföljning för ensamkommande barn daterad 13 

september 2016 

- Yttrande från förvaltningschef Ivan Stipic daterat 16 november 2016 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 16 november 2016 § 92 

- Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden daterat 10 oktober 2016 § 116 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 23 november 2016 § 

144 

- Yttrande från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterat 31 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

__________
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Dnr KS 2015/401 

KS § 287 Uppföljning internkontrollplan 2016 
för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunens revisorer för kännedom samt 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av intern kontroll omfattar tre områden, attestreglemente, 

arvodesreglemente och reseräkningar under 2016. 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det ska finnas en god 

intern kontroll. Detta gäller också den egna förvaltningen. 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

(internkontrollplan). Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande 

följa den interna kontrollen, men har även möjlighet att utöva tillsyn och 

utvärdera det interna kontrollsystemet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 16 november 2016 

§ 170 

- Internkontrollplan/riskanalys 2016 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef Jeanette Lämmel daterad 9 november 2016 

- Uppföljning av intern kontroll 2016 Ekonomienheten 

- Uppföljning av intern kontroll 2016 Personal- och löneenheten 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

__________
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Dnr KS 2016/411 

KS § 288 Uppföljning av internkontrollplan 2016 
- för bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och att undvika allvarliga fel. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. Styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom sitt verksamhetsområde. 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

(internkontrollplan). Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande 

följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera 

det interna kontrollsystemet. 

De processer/rutiner som ska följas upp har valts utifrån genomförd riskanalys. 

Bygg- och miljönämnden beslutade om internkontrollplan för år 2016 att följa 

upp följande processer/rutiner: 

- Miljöenhetens rutin för hot och våld. 

- Tillväxtenhetens rutin för hantering av bygglov inom detaljplan. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 16 november 2016 

§ 171 

- Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden daterad 15 november 2016 § 143 

- Rapport från miljöchef Susanne Nordström och enhetschef för tillväxtenheten 

Carl-Gustav Bergenholtz daterad 8 november 2016 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 

__________  
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KS § 289 Besök från LRF 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar LRF för besöket och lägger det till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lars-Olov Ottosson, 

Anders Bäckström, Johan Larsson och Ingemar Danielsson informerar 

kommunstyrelsen om deras verksamheter i Åmåls kommun och hur de ser på 

framtidens jordbruk/skogsbruk. 

__________
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Dnr KS 2016/416 

KS § 290 Ekonomisk prognos oktober 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det prognostiserade resultatet per oktober månad uppgår för Åmåls kommun som 

helhet till plus 8 971 000 kronor (föregående prognos plus 9 479 000 kronor). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Inger Bergh daterad 22 november 2016 

- Ekonomisk prognos, oktober 2016 daterad 22 november 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/368 

KS § 291 Ekonomisk uppföljning efter 
september 2016 Teknik- och fritidsnämnden 
Säffle-Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen för Åmåls del och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden är en gemensam nämnd sedan 2011. Nämnden ger 

service inom områdena infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritid samt 

lokalvård. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 

avgiftsfinansierade verksamheter. 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett resultat på plus 850 

000 kronor, varav hela överskottet avser Säffle kommun. 

Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på minus 950 

000 kronor vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar 

ett överskott på 300 000 kronor. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett 

underskott på minus 800 000 kronor. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott på 350 

000 kronor och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott med 700 

000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 7 november 2016 

§ 159 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 11 oktober 2016 § 102 

- Ekonomisk rapport för teknik- och fritidsnämnden efter september år 2016 

daterad 4 oktober 2016 inklusive investeringsprognos 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/334 

KS § 292 Delårsbokslut 2016 för teknik-  och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls del godkänna 

delårsbokslutet 2016 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och lägga det till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden är en gemensam nämnd sedan 2011. Nämnden ger 

service inom områdena infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritid samt 

lokalvård. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 

avgiftsfinansierade verksamheter. De ekonomiska förutsättningarna för de 

skattefinansierade verksamheterna 2016 innebär en ramökning med 1,5 % i både 

Säffle och Åmål. 

Säffle har även fått ökad budget med 1 268 000 kronor som stöd med anledning 

av flyktingsituationen. I Åmål har fritidsverksamheten ett besparingskrav med 

200 000 kronor för de driftbidrag som lämnas till föreningar för skötsel av 

idrottsanläggningar. Gatuenheten i Åmål har fått ökad budgetram med 300 000 

kronor för ökade kapitalkostnader. Detta innebär en driftram på 45 608 000 

kronor i Säffle kommun och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 35 710 000 

kronor. 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett resultat på plus 1 

000 000 kronor, varav 850 000 kronor avser Säffle och 150 000 kronor avser 

Åmål. 

Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på minus 950 

000 kronor vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar 

ett överskott på 200 000 kronor. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett 

underskott på minus 750 000 kronor. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott 

med 200 000 kronor och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott 

med 350 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 7 november 2016 

§ 160 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 13 september 2016 § 

85 

- Delårsrapport för teknik-och fritidsnämnden efter augusti år 2016 daterad 7 

september 2016 inkl bilaga   
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/408 

KS § 293 Taxor räddningstjänsten 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 

räddningstjänsten år 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig indexberäkning av taxor för räddningstjänsten. Nytt för 2017 är avgifter vid 

tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om brandfarlig och 

explosiv vara, LBE samt utfärdande av tillståndsbevis gällande hantering av 

brandfarlig och explosiv vara. Grundavgiften är borttagen och ersatt med en 

timkostnad för tillsynspersonal baserad på MSB:s (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) kostnadsnyckel och räddningstjänstens kostnader. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 16 november 2016 

§ 172 

- Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 8 november 2016 

- Taxor för räddningstjänsten från och med 1 januari 2017 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/421 

KS § 294 Taxor inom vård- och 
omsorgsförvaltningen 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen lämnar följande förslag på taxor 2017: 

- Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård är 2 013 kr/mån. 

- Minimibeloppet är för person över 61 år 5 058 kr/mån och 4 274 kr vardera 

sammanlevande makar och sambor. För personer under 61 år är 

förbehållsbeloppet 10 % högre än för personer över 61 år. 

- Avgift för hemsjukvård: 420 kr/mån (ingår i maxtaxan). 

- Avgift för hemtjänst 260 kr/tim (ingår i maxtaxan). 

Samtliga avgifter baseras på prisbasbeloppet 2017 vilket är 44 800 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 23 november 2016 § 

142 

- Tjänsteskrivelse med förslag på taxor och avgifter daterad 14 november 2016 

från enhetsassistent Paula Törnqvist och controller Dragan Jukic 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Vård- och omsorgsnänmnden 

__________
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Dnr KS 2016/409 

KS § 295 Information gällande omorganisation 
inom kommunstyrelseförvaltningen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen vill till kommunfullmäktiges presidium framföra en önskan att 

tillsätta en beredning för att se över den politiska organisationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Jeanette Lämmel informerar kommunstyrelsen om förslag till 

omorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott kommer att behandla ärendet i december. 

Diskussion förs kring omorganisationen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

__________
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Dnr KS 2016/371 

KS § 296 Rutin för bruttolöneavdrag för 
synkorrigerande behandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till personalenheten för vidare 

utredning av gällande skatter. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda 

anställningsvillkor för så väl befintliga som kommande medarbetare. 

Personalenheten föreslår att medarbetarna erbjuds möjlighet att genomföra 

synfelsbehandlingar hos privat sjukvård som finansieras genom bruttolöneavdrag. 

Bruttolöneavdrag kan beviljas för följande behandlingar hos legitimerad privat 

vårdgivare inom Sverige; synfelsbehandlingar som laserbehandling, 

operation eller byte av ögats lins. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 16 november 2016 

§ 167 

- Rutin avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandling daterad 9 

november 2016, från personalenheten 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 26 oktober 2016 § 

154 

- Tjänsteskrivelse från personalsekreterare Thomas Andersson daterad 20 oktober 

2016 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar återremiss för vidare utredning av gällande skatter. 

Lars-Olov Ottosson (C) och Ulla Berne (M) tillstyrker yrkandet från Håkan 

Sandberg (L). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag och 

yrkandet från Håkan Sandberg (L). Ordföranden ställer proposition på yrkandet 

från Håkan Sandberg (L) och konstaterar att man beslutat enligt yrkandet. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________
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Dnr KS 2016/239 

KS § 297 Besök från revisionen - Revisorernas 
grundläggande granskning år 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar revisionen för en bra dialog och lägger besöket till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hälsar Lennart Hansson, Gustav Wennberg, Rune Holmdahl, Kurt 

Bertelsen och Evan Berglund från kommunrevisionen samt Annelie Svensson 

sakkunnig från KPMG välkomna. 

Som en del av den årliga grundläggande granskningen av nämnder och styrelser 

förs en dialog mellan kommunrevisionen och kommunstyrelsen om bland annat 

mål, uppdrag, styrning och verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från kommunrevisionen/KPMG angående möten med nämnderna 

daterat 31 maj 2016 

__________
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Dnr KS 2016/395 

KS § 298 Ansökan om ekonomiskt 
stöd/migrationsmedel för föreningar och 
organisationer- Studieförbundet Vuxenskolan 
Väst - Musik förenar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel till 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst - Musik förenar. 

Sammanfattning av ärendet 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst ansöker om medel ur ”migrationsfonden” för 

att starta och driva ett musikhus. Projektnamnet är Musik förenar. Musik är 

universell, där människor av alla åldrar, kön och nationaliteter kan mötas och ta 

del av varandras musikaliska influenser och erfarenheter. 

Syftet med projektet är att skapa integration mellan människor med olika 

nationaliteter, kön och åldrar. Ett musikhus ger också möjlighet till ökat kulturliv 

i Åmål. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ville få en samlad bild om vad kommunen redan 

erbjuder och önskade få ett utlåtande från kulturchef Stefan Jacobson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 173, 16 november 2016) lämnade ärendet 

utan eget förslag vidare till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 16 november 

2016 § 173 

- Kompletterad ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan Väst inkommen 31 

oktober 2016 

- Yttrande från kulturchef Stefan Jacobson daterat 23 november 2016 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om avslag och finner att man 

beslutat enligt yrkandet. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-30  22 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/338 

KS § 299 Komplettering av tidigare beviljad 
ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel 
för föreningar och organisationer- 
Studieförbundet Vuxenskolan Väst- Språk- och 
integrationsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om ekonomiskt stöd/migrationsmedel till 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst - språk- och integrationsverksamhet då den 

inkommit för sent. 

Sammanfattning av ärendet 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst bedriver idag svenskundervisning för 

nyanlända inom ramen för folkbildningsuppdraget. Studieförbundet Vuxenskolan 

Väst önskar utöka verksamheten för att underlätta integrationen i Åmål i syfte att 

motverka rasism och underlätta integrationen av våra nya svenskar. Det vill de 

göra genom samhällsinformation, föräldrautbildning, föreningskunskap, 

språkcaféer, svenskundervisning för pensionärer och föräldralediga mammor samt 

föreläsningar för Åmålsborna. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2016 § 253 att bevilja 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 410 000 kronor ur 2016 års anslag avseende 

”tillfälligt stöd för kommuner och landsting” för att utöka sin verksamhet i syfte 

att motverka rasism och underlätta integrationen av våra nya svenskar. Nu har 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst kompletterat sin ansökan för att gälla även för 

2017. Kompletteringen inkom den 15 november 2016. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterad 12 oktober 2016 § 253 

- Kompletterande ansökan för 2017 från Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

inkom 15 november 2016 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar avslag. 

Beslutet skickas till 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/90 

KS § 300 Svar på medborgarförslag - Åmål 
Pride på Hamnkalaset 2016 - Lisbeth Vestlund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendet avslutas då den 

föreslagna tidpunkten passerats för åtskilliga månader sedan. Till förslagsställaren 

riktas en ursäkt för att ärendet inte hanterats i tid. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt medborgarförslag från Lisbeth Vestlund föreslår hon en aktiv process för 

att arrangera Åmål Pride under Hamnkalaset i Åmål 2016. Prideparaden ska sluta 

upp kring bakom allas lika värde och lika rättigheter. Vanligtvis arrangeras 

prideparader av föreningslivet och inte i kommunal regi. 

I Åmål finns en nybildad förening inom RFSL- Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Föreningen planerar att 

genomföra en prideparad under 2017. Föreningen önskar att göra detta i egen regi 

och inte under ramen för Hamnkalaset i Åmål. Önskar föreningen att genomföra 

Åmål pride i samband med det eventuella Hamnkalaset i Åmål 2017 välkomnas 

det av evenemangets projektledning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 16 november 2016 

§ 177 

- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 8 november 

2016 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund daterat 24 februari 2016 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar: Förslaget gäller en specifik tidpunkt som redan är 

passerad. Med hänsyn till det skulle mitt beslut vara: Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ärendet avslutas då den föreslagna tidpunkten 

passerats för åtskilliga månader sedan. Till förslagsställaren riktas en ursäkt för 

att ärendet inte hanterats i tid. 

Christer Törnell (KD) tillstyrker yrkandet från Håkan Sandberg (L). 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag att 

avslå förslaget och yrkandet från Håkan Sandberg (L). Ordföranden ställer 

proposition på förslagen och finner att man beslutat enligt yrkandet. 
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Beslutet skickas till 

Förslagställaren Lisbeth Vestlund 

Turismutvecklare Anna Hjelmberg 

__________
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Dnr KS 2016/343 

KS § 301 Sommarevenemang 2017 - 
Hamnkalaset 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till genomförandet av Hamnkalaset i Åmål 

2017. 

Finansiering tas ur kommunstyrelsens budget, ansvar 2100, verksamhet 1021. 

Kommunstyrelsen vill ha en redogörelse i början av 2017, hur planeringen 

kommer att se ut för ett Hamnkalas i Åmål 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter de två senaste lyckade sommarevenemangen, Ostindiefararens vistelse i 

Åmål och Hamnkalaset i Åmål 2016 ämnar tillväxtenheten i samarbete med andra 

verksamheter inom kommunen, ideella föreningar och näringsliv att arrangera 

familjeevenemanget Hamnkalaset i Åmål 20-22/7 sommaren 2017. 

Evenemanget är ett naturligt led i turismutvecklingen av Åmål som besöksmål. 

Samtidigt är evenemanget ett led i arbetet med integration i Åmåls stad och 

arrangemanget blir en naturlig möteplats för alla medborgare och besökare 

oavsett kulturell, social eller nationell bakgrund. Att samla medborgare och 

besökare i stadsdelen gamla staden i Åmål uppfyller således varumärkeslöftet om 

mänskliga möten i en charmig miljö. 

Tillväxtenheten planerar att genomföra ett evenemang med aktiviteter och 

scenframträdanden som främjar deltagande över gränser; såsom olika åldrar, kön, 

kulturella eller sociala bakgrunder. Vattenaktiviteter, kreativa workshops, parad 

för barn och scenframträdanden är naturliga inslag i evenemanget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskott daterad 19 oktober 2016 § 76 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 8 november 2016 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget och yrkar i tillägg att 

kommunstyrelsen önskar en redogörelse för att specificera kostnaderna. 

Håkan Sandberg (L) yrkar återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på återremissen och finner att ärendet ska avgöras 

idag. Därefter ställer ordföranden proposition på tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottets förslag tillsammans med sitt tilläggsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifallit detta. 
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Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2016/393 

KS § 302 Kulturstrategiska uppdrag 2017 - 
Bokdagar i Dalsland/Dalslands 
litteraturförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framtagen uppdragsbeskrivning för 

Bokdagar i Dalsland/Dalslands litteraturförening för år 2017. 

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 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. Uppdragen ska redovisas av varje aktör under sista kvartalet 

2017. 

Bokdagar i Dalsland främsta uppgift är att sprida nordisk litteratur ut till en 

litteraturintresserad allmänhet i alla åldrar. Man startade sin verksamhet i liten 

skala år 2000 och är nu ett välskött och välkänt namn inom den litterära världen. 

Främst är man känd för att hålla hög kvalitet på sina arrangemang där man 

prioriterar kvalitet framför kvantitet. 

Verksamheten är en året-runt-verksamhet och man samarbetar i första hand med 

Dalslands kommuner, Studieförbundet Vuxenskolan och Poesi och Prosa i 

Göteborg. Nya samarbeten har påbörjats med Nordiska litterära aktörer för 

närvarande i Norge, Finland, Åland, Danmark. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kulturutskottet daterat 8 november 2016 § 29 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 31 oktober 2016 

- Uppdragsbeskrivning för Bokdagar i Dalsland/Dalslands litteraturförening 

daterad 31 oktober 2016 
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Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Bokdagar i Dalsland 

__________
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Dnr KS 2016/393 

KS § 303 Kulturstrategiska uppdrag 2017 - 
Åmåls bluesförening/Åmåls Blues Fest 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framtagen uppdragsbeskrivning för år 

2017 för Åmåls Bluesförening/Åmåls Blues Fest. 

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 upp

drag 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. Uppdragen ska redovisas av varje aktör under sista kvartalet 

2017. 

Åmåls Bluesförening är en ideell förening med 9 ledamöter i styrelsen och 180 

medlemmar totalt. En halvtidstjänst administrerar verksamheten från 

Föreningshuset Örnen, Kyrkogatan 10 i Åmål. Föreningen har lager, verkstad och 

en mindre kombinerad samlingslokal och loge kallad Ba’kom i Eventterminal 

Åmål. 

Åmåls Bluesförening arrangerar medlemskvällar, Blueskvällar, Åmåls Bluesfest 

och stöttar även andra arrangörer med live bluesmusik. Åmåls Bluesfest 

arrangerades för 25 året under 2016. Festivalen är nu Sveriges äldsta och största 

bluesfestival med nationella och internationella artister. 

Genustänk är fastlagt i föreningen liksom kommande ungdomssatsningar. Unikt 

för Åmåls Bluesförening är utdelandet av två utmärkelser, dels Åmåls Bluesfest-

Junior Blues Prize till unga artister, dels Åmåls Blues Fest Award till en äldre 

artist som varit verksam under längre tid i Sverige inom bluesrelaterad musik. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kulturutskottet daterat 8 november 2016 § 30 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 31 oktober 2016 

- Reviderad uppdragsbeskrivning för Åmåls Bluesförening daterad 31 oktober 

2016 
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Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Åmåls Bluesförening 

__________
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Dnr KS 2016/393 

KS § 304 Kulturstrategiska uppdrag 2017 - 
Åmålsortens hembygdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framtagen uppdragsbeskrivning för 

Åmålsortens hembygdsförening för år 2017. 

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 upp

drag 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. Uppdragen ska redovisas av varje aktör under sista kvartalet 

2017. 

Hembygdsföreningens verksamhet bygger på vården av Hembygdsmuséet och 

Snarhögsgården/parken, öppethållande och visningar. Detta kompletteras med en 

rad fasta arrangemang, i första hand en årlig utställning i januari i Konsthallen, 

midsommarfirande och julmarknad. Föreningen deltar också i 

nationaldagsfirandet, Åmåls Fotofest och Ljusfesten. Dessutom ordnas 

arrangemang, i första hand föreläsningar, kring olika teman. Föreningen ger 

årligen ut Örnäsposten. 

För perioden 2016-2018 är inriktningen på arbetet att förbereda för och delta i 

375-årsjubiléet. Detta är en möjlighet att öka intresset för den lokala historien och 

förhoppningsvis få fler medlemmar till föreningen. Omfattningen av arbetet är 

givetvis beroende av de ekonomiska resurser föreningen kan få disponera och av 

möjligheten att engagera flera i arbetet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kulturutskottet daterat 8 november 2016 § 31 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 31 oktober 2016 

- Uppdragsbeskrivning för Åmålsortens hembygdsförening 2017 daterad 31 

oktober 2016 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-30  32 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Åmålsortens hembygdsförening 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-30  33 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/393 

KS § 305 Kulturstrategiska uppdrag 2017 - Not 
Quite 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framtagen uppdragsbeskrivning för Not 

Quite för år 2017. 

Kommunstyrelsen vill ha ett förtydligande från kulturenheten över vad som ska 

gälla för ekonomiska föreningar och att kriterier och riktlinjer förtydligas. 

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 upp

drag 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. Uppdragen ska redovisas av varje aktör under sista kvartalet 

2017. 

Not Quite är ett konstnärsdrivet kulturcentrum beläget på det gamla 

pappersbruket i Fengersfors, Åmåls kommun. Not Quite Ekonomisk förening 

startade 2003 och verksamheten har vuxit snabbt och blivit ett självklart 

besöksmål liksom en stark motor för konstnärlig utveckling i Åmål, Dalsland och 

hela Västra Götalandsregionen. 

Verksamheten arbetar för att stärka medlemmarnas möjligheter att utveckla sin 

konstnärliga verksamhet och möjligheterna att leva på sin konst. Mycket av 

arbetet och utvecklingen av verksamheten sker på ideell basis. Föreningen har för 

närvarande 53 medlemmar från skilda konstarter och samlar konstnärer, 

konsthantverkare, musiker, fotografer, slöjdare, designer och skribenter mm. 

Sexton av medlemmarna har just nu ateljéer på bruket och utöver de enskilda 

ateljéerna finns kollektivverkstäder där medlemmarna kan arbeta. I 

medlemsavgiften ingår bland annat administrativ och ekonomisk rådgivning, 

marknadsföring och inspirationsmöten. 

Hösten 2015 påbörjades ett tvåårigt EU-projekt inom Creative Europe vid namn 

”Europe Grand Central” som administreras och leds av Not Quite. Övriga 

projektdeltagare har sina verksamheter i Polen, Italien, Grekland, Tyskland, 
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Sverige och Frankrike. Projektet är ett stort socialt konstprojekt med syfte att 

vända misstänksamhet till nyfikenhet. 

Not Quite har ett stort självorganiserat internationellt nätverk för konstnärer och 

har ofta internationella konstnärer på besök under perioder, vilka kommer genom 

kontakter med någon av Not Quites medlemmar. 

Not Quite fungerar som en projektplattform vilken ger goda möjligheter till 

kollegialt utbyte och kunskapsöverföring mellan verksamma konstnärer. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kulturutskottet daterat 8 november 2016 § 32 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 31 oktober 2016 

- Reviderad uppdragsbeskrivning för Not Quite daterad  31 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Not Quite 

__________
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Dnr KS 2016/304 

KS § 306 Upphävande av samtliga 
tomtindelningar och fastighetsplaner inom 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utställningshandlingar för upphävande av samtliga 

tomtindelningar och fastighetsplaner inom Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Planhandlingarna för upphävande av samtliga tomtindelningar och 

fastighetsplaner i Åmåls kommun har varit på samråd. Den enda synpunkt som 

inkommit är ett förslag på en mindre komplettering från Länsstyrelsen. Några 

mindre ändringar och förtydliganden har gjorts till planhandlingarna av 

planingenjör Sofia Buhrgard. 

Om kommunstyrelsen godkänner utställningshandlingarna kommer dessa att 

sättas upp för utställning på kommunens anslagstavla i stadshuset under fyra 

veckor och en kungörelse för utställning kommer att publiceras i Provinstidningen 

Dalsland. Detta är i enlighet med Äldre plan- och bygglagen, som gällde då 

planarbetet påbörjades. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 16 november 2016 § 88 

- Tjänsteskrivelse från planingenjör Sofia Buhrgard daterad 28 oktober 2016 

- Utställningshandling daterad 18 oktober 2016 

- Samrådsredogörelse daterad 17 oktober 2016 

- Text för kungörelse av utställning inkommen 28 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2016/331 

KS § 307 Detaljplan för Åmål 4:17 m.fl 
(Eurocash Foods AB) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag på samrådshandlingar för detaljplan ÅMÅL 

4:17 med flera (Eurocash Foods AB) samt bedömningen att planen inte innebär 

betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef tillväxtenheten Carl-Gustav Bergenholtz och planeringsarkitekt 

Daniel Nordholm föredrar ärendet. 

Den 14 september 2016 lämnade Eurocash Foods AB in en förfrågan om 

planbesked för en ny detaljplan, med syfte att bygga en ny Eurocash butik intill 

rondellen vid infarten Drottninggatan från E-45. Den 12 november (KS § 331), 

beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked och att ge Tillväxtenheten 

planuppdrag, med prioritering framför övriga planärenden. 

Upprättandet bekostas av Eurocash Foods AB, enligt plankostnadsavtal. Eurocash 

ansvarar för upprättandet av planhandlingar och framtagande av erforderliga 

utredningar som underlag för detaljplanen. Tillväxtenheten ansvarar för 

granskning och handläggning av planhandlingar samt upprättande av 

fastighetsägarförteckning och granskningsyttrande. Eurocash har anlitat Klara 

arkitekter för att upprätta planhandlingar och ansvara för tillhörande utredningar. 

Den 26 oktober 2016 hölls ett uppstartsmöte för planarbetet med Tillväxtenheten, 

Klara arkitekter och andra berörda enheter inom kommunen. Tillväxtenheten har 

anlitat SBK Värmland AB som är ett arkitektkontor, de har en gedigen kunskap 

om planarbetet och de driver planarbetet i samarbete med Klara och 

Tillväxtenheten. 

Ett planförslag har tagits fram som innebär att en dagligvarubutik kan uppföras 

inom Grimman 1 och delar av Åmål 4:17. En förutsättning för genomförandet av 

planen är att del av nuvarande Östra Åsenvägen flyttas mot norr och öster. 

Ytterligare kvartersmark för handel och kontor möjliggörs öster om den nya 

lokalgatan där även parkering för ÅKAB samt en återvinningsstation kan 

inrymmas. 

Konsekvenserna av planens genomförande blir bl a ett större utbud av 

kommersiell service inom de västra delarna av Åmål samt en ändrad stadsbild 

vilket i första hand kan påverka närboende inom kv Sållet. En avskärmning 

mellan bostadstomter och omdragningen av Östra Åsenvägen med plank och 

vegetation kommer att krävas för att minska omgivningspåverkan i form av ljus- 

och bullerstörningar. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlsson daterad 

28 november 2016 

Samrådshandlingar: 

- Detaljplan för ÅMÅL 4:17 m.fl. (Eurocash) daterad 23 november 2016-11-23 

- Planbeskrivning för ÅMÅL 4:17 m.fl. (Eurocash) 

(Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av ÅMÅL 4:1) 

- Illustrationskarta daterad 2016-11-23 

- Plankarta daterad 2016-11-23 

- Grundkarta 

Beslutet skickas till 

Eurocash Foods AB 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2011/185 

KS § 308 Svar på remiss från Säffle kommun 
gällande förslag till detaljplan för fritidshus vid 
sjön Ömmeln 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar nedanstående svar på remissen från Säffle kommun: 

Åmåls kommun yrkar att Säffle kommun kompletterar sitt material med 

provtagningsresultat för statusen närsalter för sjön Ömmeln. 

Åmåls kommun noterar Länsstyrelsen i Värmlands förtydligande när det gäller 

artskyddsfrågor. 

För övrigt ser Åmåls kommun positivt på den nya detaljplanen för sjön Ömmeln. 

Sammanfattning av ärendet 

Säffle kommun har till Åmåls kommun remitterat ett förslag på ny detaljplan för 

fritidshus vid sjön Ömmeln. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskott daterat 16 november 2016 § 90 

- Yttrande från tillväxtenheten daterat 3 november 2016 

- Yttrande från miljöenheten daterat 21 november 2016 

Beslutet skickas till 

Säffle kommun 

__________  
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KS § 309 Information om medborgarlöften 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Centrumutvecklaren Ulrika Abrahamsson informerar kommunstyrelsen om 

”trygghet i fokus” - ett samarbete mellan Åmåls kommun och Polisen, hur man 

kan göra Åmåls stadskärna till en tryggare mötesplats för alla. 

__________  
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KS § 310 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

- Två förteckningar över personalchefens delegeringsbeslut, inkom 1 november 

2016 och 23 november 2016. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-30  41 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 311 Rapportering av kommunala protokoll 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från gemensamt KSAU med Säffle 7 nov 2016 

- Protokoll från extra KSAU 9 nov 2016 

- Protokoll från KSAU 16 nov 2016 

- Protokoll från KU 8 nov 2016 

- Protokoll från TAU 16 nov 2016 

- Protokoll från TFN 8 nov 2016 

__________ 


