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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 1 - 17 

 Ida Rådman 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Lars-Olov Ottosson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2017-01-11 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Rådman 

 

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

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Mikael Norén (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Johan Paulsson (M) 

Jan-Eric Thorin (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Christer Törnell (KD) 

Thomas Olson (L) 
  
Ersättare Rolf Lindström (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Birgit Karlsson (MP) 
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Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef, §§ 6-17 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare, §§ 1-6 

Jeanette Lämmel, kommunchef 

Per Ljungberg, personalchef 

Stig-Arne Olsson, Ekonomichef 

Helen Halvarsson, förvaltningschef, teknik- och fritidsförvaltningen, §§ 6-7 

Veronica Carlsson - Ulff, renhållningschef, § 6 

Emil Pettersson, va-chef, § 6 

Ivan Stipic, förvaltningschef, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

§ 11 

Magdalena Blomkvist, förvaltningskoordinator, § 11 

Anna Lundin, verksamhetsansvarig, §§ 12-13 

Kristin, Björk, EU-handläggare, § 12 

Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef, § 13 

Andreas Alerfors (M), teknik- och fritidsnämnden, §§ 5-7 
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Innehåll 

Ärende Sida 

Hittade inga poster för innehållsförteckning.  
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KS § 1  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Lars-Olov Ottosson (C) utses som justerare. 

__________  
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KS § 2 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende om extra kommunstyrelsesammanträde läggs till fördragningslistan som 

därmed fastställs. 

__________
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Dnr KS 2016/405 

KS § 3 Ekonomichefens yttrande på 
revisionsrapport  - Översiktlig granskning 
delårsrapport 2016 och revisorernas utlåtande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna ekonomichefens yttrande som svar till 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen anser att kommunens delårsbokslut 2016-08-31 uppfyller såväl lag 

som krav enligt god redovisningssed och därmed ger en rättvisande bild av 

kommunens ställning och resultat för redovisningsperioden. 

Kommunen visar ett resultat på 64,3 Mkr i delåret vilket delvis förklaras av 

ersättningar och statsbidrag avseende migration där intäkterna överskrider 

kostnaden. Prognos för 2016 ligger på 17,4 Mkr vilket är högre än det 

budgeterade resultatet om 11,0 Mkr. 

Kommunen beräknas uppnå samtliga sex finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 29 december 2016 

- Revisionsrapport översiktlig granskning delårsrapport 2016 

  

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/435 

KS § 4 Ekonomisk prognos november 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det prognostiserade resultatet efter november månads utgång uppgår för Åmåls 

kommun som helhet till plus 11 800 000 kronor (föregående prognos plus 8 971 

000 kronor). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 14 december 

2016 §185 

- Tjänsteskrivelse från controller Inger Bergh daterad 13 december 2016 

- Bilaga ”Ekonomisk prognos, november 2016” daterad 13 december 2016 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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KS § 5 Presentation av ny ordförande i teknik- 
och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

I teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål byts ordförandeposten efter två år. 

Mikael Norén (S) från Åmål avgick vid årsskiftet och Andreas Alerfors (M) från 

Säffle tillträdde istället. Den nye ordföranden presenterar sig för 

kommunstyrelsen. 

__________
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Dnr KS 2016/419 

KS § 6 Ekonomisk uppföljning efter oktober 
2016 - Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen för Åmål kommuns 

del och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden är gemensam nämnd med Säffle kommun sedan 

2011. Nämnden ger service inom områdena infrastruktur, tekniska verksamheter, 

park- och fritid samt lokalvård. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- 

respektive avgiftsfinansierad verksamhet. 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett resultat på plus 950 

000 kronor. Hela överskottet avser Säffle kommun. 

Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på 900 

000 kronor vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar 

ett överskott på 400 000 kronor. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett 

underskott på 900 000 kronor. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott på 600 

000 kronor och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott med 1 500 

000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 14 december 

2016 § 186 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterad 8 november 2016 § 

112 

- Ekonomisk prognos efter oktober 2016 daterad 2 november 2016 

- Investeringsprognos 

__________
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Dnr KS 2016/432 

KS § 7 Medlemskap i föreningen Gästhamnar i 
Vänern ekonomisk förening för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun ansöker för Åmåls gästhamn om medlemskap i föreningen 

Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål bedriver gästhamnsverksamhet i 

Åmål och i nära samarbete med Dalslands Turist AB som ansvarar för 

turistinformationen. Turistbyrån är ett nav för information och service till båt- och 

husbilsgästerna. Föreningen Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening har 

erbjudit medlemskap för gästhamnen i Åmål så att alla gästhamnar runt Vänern 

tillsammans kan marknadsföra och utveckla båtturismen inom en förening. 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål ställer sig positivt till ett 

medlemskap och ser samordningsvinster i form av en starkare marknadsföring 

och att tillhöra samma organisation. Tillhörigheten gör även att ajourhållningen 

vad som sker i båtbranschen snabbare kommer verksamheten till del. 

För att bli medlem gäller följande: Skriftlig formell ansökan om inträde. 

Inträdesavgiften är 1000 kr per gästhamn som fås tillbaka vid utträde. En årlig 

servicekostnad på 1 000-2 500 kr som avgörs vid varje årsmöte. Medlemsavgiften 

per år är 300 kr. 

För gemensam marknadsföring på båtmässan i Göteborg ligger det en budget som 

då delas på alla hamnar. I dagsläget blir det en kostnad på max 8 500 kr per 

gästhamn. Detta innefattar mässkostnader, deltagande i broschyren som delvis 

delas ut i reklamsyfte på mässan och används under sommaren, stämplar, 

affischer om aktiviteter runt Vänern, och en hemsida. 

Kostnaderna för medlemskapet och marknadsföringen ligger inom teknik- och 

fritidsförvaltningen ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

möte daterat 7 december 2016 § 90 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens möte daterat 6 december 2016 

§ 127 

- Tjänsteyttrande från fritidschef Inge Larsson daterat 22 november 2016 

- Stadgar Gästhamnar i Vänern ek. för. 

  

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2016/438 

KS § 8 Öppettider i samband med vissa 
helgdagar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget om öppettider i samband med vissa 

helgdagar 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchefen föreslår att kommunens kontor och telefonväxel stänger klockan 

12:00 i samband med följande helgdagar 2017: 

5 januari (trettondedagsafton) 

13 april (skärtorsdag) 

22 juni (dag före midsommarafton) 

3 november (dag före alla helgons dag) 

22 december (fredag före julafton) 

29 december (fredag före nyårsafton) 

De dagar kommunens kontor och telefonväxel stänger klockan 12:00 är vanliga 

arbetsdagar och arbetstiden omfattar normal arbetstid. För administrativ personal 

som önskar utnyttja möjligheten att sluta klockan 12:00 dessa dagar gäller 

följande: 

Den administrativa personalen i stadshuset och förvaltningshuset Norrtull kan 

välja mellan semester, kompensationsledighet timme för timme eller flexledighet 

enligt årsarbetstidsavtalet. Oavsett vad man väljer ska ledigheten ansökas om i 

sedvanlig ordning samt registreras i Medvind. 

Övrig administrativ personal kan välja mellan semester eller 

kompensationsledighet timme för timme. Oavsett vad man väljer ska ledigheten 

ansökas om i sedvanlig ordning samt registreras i Medvind. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 14 december 

2016 § 188 

- Skrivelse från personalchef Per Ljungberg daterad 28 november 2016 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-01-11  12 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/450 

KS § 9 Arvoden till förtroendevalda 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar bifogad beloppsbilaga gällande arvode till 

förtroendevalda 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

För närvarande pågår arbetet med ett nytt arvodesreglemente men fram till dess 

att detta arbete är färdigt gäller nuvarande arvodesreglemente. Arvodena följer 

utvecklingen av riksdagsledamöternas arvode. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från personalekonom Johan Andersson daterad 16 december 

2016 

- Förslag - Beloppsbilaga för år 2017. 

Beslutet skickas till 

- Personalekonom Johan Andersson 

- Löneadministratör Cecilia Westlund 

__________
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Dnr KS 2016/401 

KS § 10 Svar på remiss från 
Justitiedepartementet - Snabbare omval och 
förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 
2016:71) 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun ser positivt på de föreslagna ändringar i vallagen för snabbare 

omval. 

Åmåls kommun instämmer i betänkandets ambition att arbeta för att stärka 

valhemligheten. Vi upplever dock att dagens system vid val i stort fungerar 

tillfredställande. Vi ställer oss tveksamma till att den enda säkra lösningen är att 

valsedlarna ska placeras innanför valskärmarna. Man bör även kunna skydda 

platsen där valsedlar läggs ut mot insyn, så som det ser ut idag. Vi ser en ökad 

risk för sabotage med valsedlarna. Om förslaget införs föreslår Åmåls kommun 

att Valmyndigheten tar fram tydliga riktlinjer för hur valförrättare och 

röstmottagare ska arbeta för att minimera sabotage med valsedlar. 

Vi önskar att de ökade kostnaderna för kommunerna som förändringarna innebär 

om de införs återspeglas i de statsbidrag som kommunerna får i samband med val. 

Åmåls kommun önskar att arbetet med att finna rättssäkra digitala lösningar 

skyndas på. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har av justitiedepartementet fått möjlighet att som remissinstans 

yttra sig om betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. 

Betänkandet består av två delar: 

1. Ett omval ska vara ett omval och kunna genomföras snabbare. 

Enligt utredningens bedömning bör ett omval vara så likt det ordinarie valet som 

det går och genomföras så snabbt som det är praktiskt möjligt och lämpligt. För 

att uppnå detta föreslår utredningen vissa nyheter och förändringar i vallagen: 

- Ett omval ska hållas så snart som möjligt och senast inom tre månader från 

beslutet om omval. 

- Endast samma partier och kandidater som ställde upp i det ordinarie valet ska få 

delta i ett omval. 

- Handläggningen av överklagade valresultat ska förenklas. 

2. Skyddet för valhemligheten kan förbättras. 

I dag finns valsedlarna normalt utlagda intill vallokalerna. Det innebär att väljarna 

tar valsedlar öppet, utan skydd mot insyn. Denna ordning kan utformas så att 

skyddet för valhemlighet förbättras. 
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Valsedlarna föreslås istället tillhandahållas genom att de placeras innanför 

valskärmarna. På så vis får väljarna vara i fred både när de tar valsedlar och vid 

själva valhandlingen, och valhemligheten ges ett mycket starkt skydd. Större 

valskärmar än de som används nu behöver tas fram. De har tre sidor med fack på 

insidan för valsedlar och ett draperi som dras för bakom väljaren. Dessa 

valsedlar kan placeras utan hänsyn till fönster, dörröppningar och liknande i 

vallokalen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 14 december 

2016 § 184 

- Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Ida Tornestrand daterad 16 december 

2016 

- Remiss från justitiedepartementet daterad 28 oktober 2016 

- SOU 2016:71 Betänkande av 2015 års vallagsutredning – Snabbare omval och 

förstärkt skydd för valhemligheten 

Yrkande 

Thomas Olson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Lotta Robertsson Harén (MP) ändringsyrkar att meningen Vi upplever dock att 

dagens system vid val fungerar tillfredsställandee och ställer sig tveksam till 

förslaget att valsedlarna ska placeras innanför valskärmarna tas bort och ersätts 

med Vi upplever dock att dagens system vid val i stort fungerar tillfredställande. 

Vi ställer oss tveksamma till att den enda säkra lösningen är att valsedlarna ska 

placeras innanför valskärmarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar 

att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden 

proposition på ändringsyrkandet från Lotta Robertsson Harén (MP) och 

konstaterar att kommunstyrelsen även beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet, senast 27 januari 2017 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2016/420 

KS § 11 Åmåls kommuns riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för bistånd för Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ivan Stipic och enhetschef Magdalena Blomqvist från 

integrations- och arbetsmarknadsenheten föredrar ärendet. 

Under 2016 har nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd tagits fram. Dessa riktlinjer 

är framtagna ur aktuell lagstiftning, vägledande domar, Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd, handböcker etc. 

Att handlägga ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag vilket handlar om att 

genom motivations- och förändringsarbete hjälpa den enskilde att bli 

självförsörjande på sikt och under tiden detta sker pröva rätten till ekonomiskt 

bistånd. Riktlinjerna syftar till att skapa rättsäkerhet och likabehandling under 

hela handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd. Dessa nya riktlinjer ersätter 

tidigare riktlinjer från 2009 som var mer kortfattade och allmänt hållna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

möte daterat 7 december 2016 § 91 

- Tjänsteskrivelse från Magdalena Blomqvist och Ivan Stipic, integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen daterad 30 november 2016 

- Riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterad 30 november 2016 

Yrkande 

Lars Ottosson (C) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Ivan Stipic, förvaltningschef IAF 

Magdalena Blomqvist, enhetschef IAF 

Per Lundin, tf enhetschef IAF 

__________  
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KS § 12 Information - Internationellt arbete 
inom Åmåls kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsansvarig Anna Lundin och EU-handläggare Kristin Björk informerar 

om kommunens internationella verksamhet och om Europa direkt Fyrbodal. 

__________  
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KS § 13 Information - Besök i Kina under 
hösten 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har ett samarbete med staden Dunhuang i Kina och 

verksamhetsutvecklare Anna Lundin och enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

berättar om när representanter från Åmåls kommun i september 2016 besökte 

staden i samband med en stor internationell mässa.  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-01-11  18 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 14 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

-Förteckning över personalchefens delegationsbeslut, daterad 2017-01-05 

-Delegationsbeslut från kommunchefen, daterad 2016-12-30 

-Delegationsbeslut från enhetschef tillväxtenheten, daterad 2016-12-16 

-Delegationsbeslut 2016-09-01 till 2016-09-30 gällande försörjningsstöd 

-Delegationsbeslut 2016-08-01 till 2016-08-31 gällande försörjningsstöd flykting 

-Delegationsbeslut 2016-09-01 till 2016-09-30 gällande försörjningsstöd flykting 

-Delegationsbeslut 2016-10-01 till 2016-10-31 gällande försörjningsstöd flykting 

-Delegationsbeslut 2016-11-01 till 2016-11-30 gällande riksfärdtjänst 

-Delegationsbeslut 2016-11-01 till 2016-12-31 gällande riksfärdtjänst 

-Delegationsbeslut 2016-11-01 till 2016-11-30 gällande färdtjänst 

-Delegationsbeslut 2016-12-01 till 2016-12-31 gällande färdtjänst 

__________  
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KS § 15 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från ÅKAB 8 december 2016 

- Protokoll från SÅAB 8 december 2016 

- Protokoll från KSAU 6 december 2016 

- Protokoll från KSAU 14 december 2016 

- Protokoll från TAU 7 december 2016 

__________  
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KS § 16 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Kvartalsbrev 4 2016 från Kommunforskning i Västsverige 

- Nyhetsbrev daterat 21 december från Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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KS § 17 Extra kommunstyrelsesammanträde 

Kommunstyrelsens beslut 

Extra sammanträde för kommunstyrelsen bokas in 25 januari 2017 klockan 13:00. 

__________ 


