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Sekreterare  Paragrafer 80 - 105 
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Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Lotta Robertsson Harén 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2017-04-05 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-10 Datum då anslaget tas ned 2017-05-02 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 
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Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Ulla Berne (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Cecilia Gustafsson (S), ersätter Mikael Norén (S) 

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

Michael Karlsson (M), ersätter Johan Paulsson (M) 

Håkan Sandberg (L), ersätter Jan-Eric Thorin (L) 
  
Ersättare Barbro Axelsson (S) 

Birgit Karlsson (MP) 

Thomas Olson (L) 
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Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Ivan Stipic, förvaltningschef, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Per Ljungberg, personalchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Ida Rådman, kanslichef 

Gunnar Kvamme (S), ordförande, Åmåls kommunfastigheter AB, §§ 82-83, 

kl 9:00-10:00 

Göran Karlsson (S), ordförande, Stadsnät i Åmål AB, § 82, kl 9:00-9:30 

Magnus Dalsbo, vd, Åmåls kommunfastigheter AB, §§ 82-83 

Joakim Hansson, ekonomichef, Åmåls kommunfastigheter AB, §§ 82-83 

Anna Hjelmberg, turismutvecklare, §§ 95-96 

Ellinor Moberg, § 96 

Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef, §§ 95-98 
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KS § 80 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Lotta Robertsson Harén (MP) väljs att utöver ordföranden justera protokollet. 

__________  
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KS § 81 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet om lokala miljömål stryks och tas vid kommande möte. Med denna 

ändring fastställs föredragningslista. 

__________
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Dnr KS 2017/167 

KS § 82 Årsredovisning 2016 för Stadsnät i 
Åmål AB (SÅAB) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förutsätter att protokoll från årsstämma föreligger vid 

kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Göran Karlsson (S), vd Magnus Dalsbo och ekonomichef Joakim 

Hansson från Stadsnät i Åmål (SÅAB) redogör för årsredovisning 2016. 

SÅAB hade en omsättning på 12 293 000 kronor 2016. Det totala årsresultatet 

uppgick till minus 71 000 kronor. 

Under året har ytterligare ett stadsnät, stadsnätet i Vansbro, anslutit sig till 

MittNät AB. I och med detta är SÅAB en av sju stadsnät som samverkar i 

stadsnätsoperatörsrollen. Under 2016 har ungefär 2/3- delar av villamarknaden i 

Åmål erbjudits anslutning till stadsnätet. Därtill har ett flertal fastighetsägare till 

hyreshus, bostadsrätter och kommersiella aktörer anslutit sig till stadsnätet. 

Avtal har tecknats med fiberföreningar gällande byggnation av stamnät på 

landsbygden. 

Bolaget har årsstämma 7 april 2017. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 33 

- Årsredovisning från Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) 2016 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar i tillägg: Kommunstyrelsen förutsätter att protokoll 

från årsstämma föreligger vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets 

förslag och tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg (L). Ordföranden ställer 

proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen godkänt 

förslaget. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg 

(L) och finner att kommunstyrelsen godkänt tilläggsyrkandet. 
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Beslutet skickas till 

-Ekonomienheten 

-Stadsnät i Åmål AB 

-Revisorerna 

__________
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Dnr KS 2017/160 

KS § 83 Årsredovisning 2016 för Åmåls 
Kommunfastigheter AB (ÅKAB) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förutsätter att protokoll från årsstämma föreligger vid 

kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Gunnar Kvamme (S), vd Magnus Dalsbo och ekonomichef Joakim 

Hansson från Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) redogör för årsredovisning 

2016. 

Bolagets omsättning för år 2016 har ökat med 4,4 % jämfört med år 2015, vilket 

beror på flera orsaker. Dels har bolaget under året fått ökade hyresintäkter tack 

vara fastighetsköp och färdigställande av nya lokaler och dels beror ökningen på 

den hyreshöjning som framförhandlades med hyresgästföreningen avseende 

bostäder. 

Bolaget har årsstämma 7 april 2017. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 32 

- Årsredovisning 2016 för Åmåls kommunfastigheter AB 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar i tillägg: Kommunstyrelsen förutsätter att protokoll 

från årsstämma föreligger vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets 

förslag och tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg (L). Ordföranden ställer 

proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen godkänt 

förslaget. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Håkan 

Sandbergs (L) och finner att kommunstyrelsen godkänt tilläggsyrkandet. 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Revisorerna 

__________
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Dnr KS 2017/146 

KS § 84 Årsredovisning 2016 för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Åmåls kommun 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna i enlighet med förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson redogör för förslag till årsredovisning för år 2016. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under 2016 uppgår till 40,9 miljoner 

kronor, att jämföra med 35,4 miljoner kronor föregående år. Jämfört med budget 

är detta en avvikelse på plus 29,9 miljoner kronor. 

Balanskravsresultatet uppgår till 24,9 miljoner kronor och därmed har ekonomi i 

balans uppnåtts, enligt kommunallagens definition. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 31 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 14 mars 2017 

- Förslag Årsredovisning 2016, Åmåls kommun daterad 14 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/116 

KS § 85 Bokslut 2016 för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls del godkänna 

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

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bokslut 2016 som avser teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål behandlas. 

Den skattefinansierade verksamheten redovisar totalt ett överskott på 1 731 000 

kronor, varav Säffle avser plus 2 061 000 kronor och Åmål minus 330 000 

kronor. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten i Säffle redovisar totalt 750 000 kronor 

högre kostander än intäkter. För Åmåls del redovisas totalt ett överskott med 325 

000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 20 februari 2017 § 

12 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 14 februari 2017 § 20 

- Tjänsteyttrande från förvaltningsekonom Charlotte Eriksson daterat 6 februari 

2017 

- Bokslut 2016 för teknik- och fritidsnämnden daterat 8 februari 2017 

- Bilaga 1: Redovisning VA-verksamheten 

- Bilaga 2: Slutredovisning Guttane 

- Bilaga 3: Slutredovisning Vattenverk Nysäter 

- Bilaga 4: Investeringar 2016 inkl över- och underskottshantering Säffle 

- Bilaga 5: Investeringar 2016 inkl över- och underskottshantering Åmål 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/147 

KS § 86 Ekonomisk prognos efter februari 2017 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson föredrar ekonomisk prognos februari 2017. Efter 

februari månads utgång är beräknad avvikelse mot budget (årsprognos) för Åmåls 

kommun plus 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 22 mars 2017  

§ 34 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 14 mars 2017 

- Ekonomisk prognos, februari 2017 daterad 14 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/103 

KS § 87 Tilläggsbudget investeringar 2017 (ej 
genomförda 2016) för kommunstyrelsen samt 
nämnder 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudgetering 

på 14 811 000 kronor enligt följande: 

8 754 000 kronor till kommunstyrelseförvaltningen 

218 000 kronor till integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

832 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden 

4 497 000 kronor till teknik och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

510 000 kronor till vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson föredrar ärendet. 

De förvaltningar/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 2016 till 2017. 

Totalt föreslås en tilläggsbudgetering på 14 811 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskottdaterat 22 mars  2017 § 35 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 13 mars 2017 

- Bilaga investeringsäskande 2017, daterad 13 mars 2017 

Beslutet skickas till 

-Ekonomienheten 

-Berörda nämnder 

__________
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Dnr KS 2016/372 

KS § 88 Driftbudget 2018 för 
kommunstyrelsens förvaltningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till driftbudget för kommunstyrelsens 

förvaltning år 2018 uppgående till 109 627 000 kronor och för integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningens förslag till driftbudget för år 2017 uppgående till 

37 624 000 kronor och överlämnar ärendet till budgetutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetutskottet har beslutat om preliminära ramar för driftbudget 2018. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tilldelats 109 627 000 kronor vilket inte 

innebär någon förändring jämfört med driftbudget för 2017. 

För år 2018 har integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 37 624 000 kronor 

i budgetram att disponera inom förvaltningen, alltså samma budget som finns för 

år 2017. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 22 mars 2017  

§ 37 

- Tjänsteskrivelse från controller Stina Jonason daterad 15 mars 2017 

- Bilaga budget 2018 för kommunstyrelseförvaltningen daterad 15 mars 2017 

- Tjänsteskrivelse från controller Helene Andersson daterad den 15 mars 2017 

- Bilaga budget 2018 för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen daterad 

den 15 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Ivan Stipic 

Helene Andersson, controller 

Ekonomienheten 

Budgetutskottet 

__________
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Dnr KS 2016/372 

KS § 89 Investeringsbudget 2018-2021 för 
kommunstyrelsens förvaltningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ramar och inriktning enligt förvaltningens förslag 

till investeringsbudget för år 2018-2021. Kommunstyrelsen fattar beslut om 

driftbudget för sina båda förvaltningar i juni månad innan slutligt fastställande 

sker i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till investeringsbudget för år 2018 – 2021 uppgår till 16 701 000 kronor 

avseende kommunstyrelseförvaltningen och för integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen uppgår den till 1 652 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 22 mars 2017  

§ 38 

- Tjänsteskrivelse från controller Stina Jonason daterad 15 mars 2017 

- Bilaga investeringsbudget 2018-2021 för kommunstyrelseförvaltningen daterad 

15 mars 2017 

- Tjänsteskrivelse från controller Helene Andersson daterad den 15 mars 2017 

- Bilaga investeringsbudget 2018-2021 för integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen daterad den 15 mars 2017 

Beslutet skickas till 

-Förvaltningschef Ivan Stipic 

-Helene Andersson, controller 

-Ekonomienheten 

-Budgetutskottet 

__________
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Dnr KS 2017/166 

KS § 90 Avgifter inom kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter inom 

kostenheten och kulturenheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till avgifter 2018 har tagits fram av kostenheten och kulturenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 22 mars 2017  

§ 36 

- Tjänsteskrivelse från controller Stina Jonason daterad 15 mars 2017 

- Bilaga från kostenheten 

- Bilaga från kulturenheten 

Beslutet skickas till 

-Kostenheten 

-Kulturenheten 

-Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/180 

KS § 91 Amorteringsfrihet för Föreningen 
Fengersfors Folkets hus 1 maj 2017-30 april 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar som borgensman amorteringsfrihet för Föreningen 

Fengersfors Folkets hus för en tid om ett år, från 1 maj 2017 till 30 april 2018. 

Kommunstyrelsen genomför granskning av Fengersfors Folkets Hus-föreningens 

ekonomi för framtiden. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Fengersfors Folkets hus har tagit kontakt med Åmåls kommun 

angående föreningens ekonomi. 

Åmåls kommun har ett borgensåtagande gentemot Handelsbanken avseende ett 

lån om 1 350 000 kr som Föreningen Fengersfors Folkets hus har i banken. 

Som borgensman kan man, i samtycke med banken, bevilja amorteringsfrihet 

under en period. För närvarande amorterar Föreningen Fengersfors Folkets hus 

8 308 kr per kvartal. Handelsbanken har lämnat sitt samtycke till 

amorteringsfriheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 22 mars 2017 § 47 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 29 mars 2017 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar i tillägg: Kommunstyrelsen genomför granskning av 

Fengersfors Folkets Hus-föreningens ekonomi för framtiden. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen förslaget från 

ekonomichefen och tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg (L). Ordföranden 

ställer proposition på ekonomichefens förslag och finner att kommunstyrelsen 

godkänt detta. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg 

(L) och finner att kommunstyrelsen godkänt detta. 

Beslutet skickas till 

-Ekonomienheten 

-Föreningen Fengersfors Folkets hus 

__________
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Dnr KS 2017/150 

KS § 92 Regler för kommunalt resebidrag 2017 
och framåt 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till integration- och arbetsmarknadsförvaltningen för 

ytterligare beredning av ärendet, då vissa faktafel konstaterats i underlaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har årligen fastställt regler och ett högsta bidragsbelopp (tak) 

för kommunalt resebidrag. För att effektivisera denna process föreslås 

kommunstyrelsen att besluta regler att gälla tills vidare. Förslaget innebär att taket 

för bidraget (som år 2016 uppgick till 900 kronor) årligen ska uppräknas utifrån 

konsumentprisindex, med start 2017. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 15 mars 2017 § 35 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 8 mars 2017 

- Regler för kommunalt resebidrag 

Beslutet skickas till 

-Ivan Stipic, förvaltningschef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

-Per Lundin, tf enhetschef, Enheten för Arbete- och försörjning 

__________
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Dnr KS 2017/120 

KS § 93 Livsmedels- och måltidspolicy för 
Dalslandskommunerna samt Säffle kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar livsmedel- och måltidspolicy för Åmåls kommun. 

Policyn är gemensam för Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 

Därmed upphävs tidigare antagen Kostpolicy (KF § 148, 26 september 2010) 

samt Livsmedelspolicy (KF § 133, 19 juni 2013). 

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för 

att kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner. 

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och 

ekologiska livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. 

Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun 

tillsammans med Reneé Olsåker miljöstrateg på Dalslands Miljökontor. 

Livsmedel-och måltidspolicyn ersätter tidigare antagen Kostpolicy (KF § 148, 26 

september 2010) samt Livsmedelspolicy (KF § 133, 19 juni 2013). 

14 februari 2017 genomfördes upptaktsmöte i Bengtsfors kring kommande 

livsmedelsupphandling. Politiker, kostchefer och upphandlare från kommunerna 

deltog. Vid upptaktsmötet diskuterades förslag till ny Livsmedel- och 

måltidspolicy, hur andelen närproducerade livsmedel kan ökas samt vilka 

intressenter som svarat på intresseanmälan om att leverera varor. 

Vid mötet medverkade också Reneé Olsåker, miljöstrateg på Dalslands 

Miljökontor som redovisade uppföljning av nuvarande livsmedelsavtal och 

Pernilla Fischerström från Länsstyrelsen som presenterade lyckade upphandlingar 

av närproducerade livsmedel. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 30 

- Tjänsteskrivelse från Elisabeth Eskfelt daterad 9 mars 2017 

- Livsmedels- och måltidspolicy daterad 17 februari 2017 

Beslutet skickas till 

Kostenheten 

__________
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Dnr KS 2017/162 

KS § 94 Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal 

i original till annan myndighet i enlighet med arkivlagen 15 §, punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. 

De former som står till buds är: 

- Lån av journal 

- Överlämnande av kopior av journal 

- Överlämnande av original 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta 

endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar 

journalen. 

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen (Arkivlagen 15 §, punkt 2) 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 41 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat 23 februari 2017 § 

23 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 januari 2017 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Kommunarkivarie Margareta Nilars 

__________
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Dnr KS 2016/343 

KS § 95 Information - Hamnkalaset 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Turismutvecklare Anna Hjelmberg berättar om planerna inför Hamnkalaset 20-22 

juli 2017. Ett antal artister och aktörer är inbokade och samtal pågår med 

ytterligare ett antal. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 30 november 2016 § 301 

__________
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Dnr KS 2017/138 

KS § 96 Leaderprojekt Mötesplats Tollebol 
kvarn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun står som projektägare för 

leaderprojektet Mötesplats Tollebol Kvarn. 

Sammanfattning av ärendet 

Tollebols kvarn vid Åmålsån med anor från medeltiden har potential att utvecklas 

till en attraktiv mötesplats för besökare från Dalsland, Sverige och världen för att 

uppleva den lokala kvarnrörelsen och jordbruksföretagens historia och utveckling. 

Projeket har som syfte att utveckla Tollebol kvarn till en attraktiv mötesplats och 

besöksmål med ett interaktivt gårdsmuseum med rundvandring och aktiviteter för 

barnfamiljer. Målet är att museet ska vara färdigt och invigas under jubileumsåret 

våren 2018. Under sommarsäsong har kvarnen cirka 2500 besökare och målet 

med projektet är att fördubbla detta. 

Åmåls kommun äger sedan år 1964 Tollebol kvarn. Fastighet Tollebol 1:5, 

innehållande mjölnarbostad, ladugård, vedbod och stall ägs sedan 2016 av Ellinor 

Moberg, som har ett starkt engagemang för platsens utveckling och fortlevnad. 

Åmåls västra byalag som arbetar för en levande hembygd, ansvarar för kvarnens 

och smedjans skötsel och underhåll. Under sommaren driver de kvarncaféet. 

Ellinor Moberg kommer att vara projektledare för projektet. 

Mötesplats Tollebol kvarn är ett samarbete mellan Åmåls kommun, Åmåls skolor, 

Åmåls Västra Byalag, LRF och Ellinor Moberg. Uppskattningsvis beräknas 

projektet starta i augusti/september 2017 och pågå till 31 mars 2019. 

Projektansökan har tagits fram i kontakt med Dalslands lokala leaderkontor, 

Framtidsbygder för alla. Projektet går i led med deras syfte att utveckla en 

landsbygd för alla med målsättningen om att förutsättningarna är goda för att leva, 

bo och verka. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 15 mars 2017 § 30 

- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 8 mars 2017 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S), Lars-Olov Ottosson (C) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall 

till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 

-Anna Hjelmberg 

-Carl- Gustav Bergenholtz 

-Stefan Jacobson 

__________
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Dnr KS 2017/124 

KS § 97 Försäljning av Magneberg, del av 
Höganäs 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar tillväxtenheten att genomföra avstyckning samt 

försäljning av Magneberg. 

Erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt 

kommunchef. 

Sammanfattning av ärendet 

Magneberg är beläget cirka 4 km söder om Åmåls centrum och består av en 

mindre stuga med tillhörande förråd samt ladugård. Magneberg har varit uthyrt en 

längre tid, sista hyreskontraktet är från 1975. Byggnader samt tomtmark har 

mycket stora renoveringsbehov. 

För att möjliggöra en försäljning av Magneberg krävs en avstyckning, då man 

tidigare genomfört en markreglering, där man reglerat in Magneberg i fastighet 

Höganäs 1:1. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 15 mars 2017 § 31 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

- Bilaga 1 – förslag till avstyckning 

- Bilaga 2 – Av ÅKAB upprättad underhållsbudget Magneberg 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets 

förslag. 

Beslutet skickas till 

-Tillväxtenheten 

-ÅKAB 

__________
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Dnr KS 2017/125 

KS § 98 Försäljning av Sadelmakaren, del av 
Åmåls-Nygård 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar tillväxtenheten att genomföra avstyckning samt 

försäljning av Sadelmakaren, del av Åmåls-Nygård 1:1. Erforderliga dokument 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och tillväxtenhetens enhetschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Elenco Fastigheter AB, genom Linus Fritzon, har inkommit med förfrågan om att 

förvärva del av fastighet Åmåls-Nygård 1:1, benämnt kvarteret Sadelmakaren, 

norr om Hovslagaregatan. Ändamålet är expansion av befintlig verksamhet, Nya 

Stålia Hall AB samt Nya Åmåls plåt AB, och utveckling av koncepthall för 

småskalig lageruthyrning för privatpersoner och företag. 

Samtal har skett med Svenska kyrkan med anledning av att tomten ligger nära en 

kyrkogård. Svenska kyrkan har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 15 mars 2017 § 32 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef tillväxtenheten Carl-Gustav Bergenholtz 

daterad 6 mars 2017 

- Förslag till avstyckning 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets 

förslag. 

Beslutet skickas till 

-Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2015/336 

KS § 99 Svar på motion om utbildning för 
fullmäktige och ledamöter i bolagsstyrelserna 
över ämnet ”Fullmäktigestyrning av 
kommunala bolag - gruppledare för Allians för 
Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att en heldagsutbildning i kommunal ägarstyrning 

ska erbjudas ledamöter i kommunfullmäktige och kommunala bolagsstyrelser. 

Därmed bifalls motionen. 

Kostnaderna om uppstår i samband med detta belastar årets resultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2015 (KF § 204) 

behandlades en motion från Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric 

Thorin (L) och Christer Törnell (KD). I motionen föreslås att en utbildning ska 

genomföras i ämnet fullmäktigestyrning av kommunala bolag. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 42 

-Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 1 mars 2017 

- Motion från Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och 

Christer Törnell (KD) inlämnad 30 september 2015 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Ekonomienheten 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-04-05  28 (33) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/144 

KS § 100 Fyllnadsval av ersättare i tillväxt- och 
arbetsmarknadsutskottet efter Sahir Al Dousari 
(S) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Rolf Lindström (S), Forsbackagatan 26, 662 34 

Åmål, som ersättare i tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet för resterande del av 

innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Sahir Al Dousari (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet och därför behöver fyllnadsval genomföras. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige daterat 22 mars 2017 § 46 

__________
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Dnr KS 2017/148 

KS § 101 Årsuppföljning 2016 - Lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen om 
kommuners åtgärder inför och vid extraordinär 
händelse (LEH) 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Årsuppföljning inom lagstiftningarna lagen om skydd mot olyckor (LSO) och 

lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) som årligen rapporteras till 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 40 

- Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 7 mars 2017 

- Årsuppföljning 2016  - Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot 

olyckor (LSO) 

- Årsuppföljning 2016 - Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

__________
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Dnr KS 2017/163 

KS § 102 Resultat efter inspektion av 
Länsstyrelsen av överförmyndarnämndens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen som läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Jeanette Lämmel redogör kort om Länsstyrelsens inspektion av 

överförmyndarenheten i Åmål. Länsstyrelsen fann att verksamheten var välskött, 

med en noggrann, ambitiös handläggning och har ett serviceinriktat bemötande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 43 

- Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden daterat 13 mars 2017 § 27 

- Protokoll från Länsstyrelsens inspektion av överförmyndarnämnden daterat 24 

februari 2017 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Conny Johansson 

__________
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Dnr KS 2017/176 

KS § 103 Rapport från Åmåls turistbyrå 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Jeanette Lämmel sammanfattar rapport från Åmåls turistbyrå 2016. 

Bland annat har turistbyrån fått fiber och WiFi installerat under 2016. Det har 

också varit en stor ökning av fiskekortsförsäljning till Ängebytjärnet sedan 

turistbyrån skaffat Swishkonto. En ny hemsida från Turistrådet Västsverige har 

lanserats där Åmåls bessöksida finns med.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 22 mars 

2017 § 44 

- Skrivelse från Åmåls turistbyrå/Dalslands Turist AB daterad 7 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Åmåls turistbyrå 

__________  
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KS § 104 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Beslutsunderlag 

-Förteckning över personalchefens delegeringsbeslut, daterad 27 mars 2017 

-Delegeringsbeslut angående arrende från tillväxtenhetens chef, daterat 22 mars 

2017 

-Förteckning över delegeringsbeslut angående färdtjänst, daterad 3 mars 2017 

-Förteckning över delegeringsbeslut angående försörjningsstöd, daterad 6 mars 

2017 

-Förteckning över delegeringsbeslut angående flykting försörjningsstöd, daterad 6 

mars 2017 

__________  
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KS § 105 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) från 2 mars 2017 

- Protokoll från Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) från 2 mars 2017 

- Protokoll från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott från 15 

mars 2017 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott från 22 mars 2017 

__________ 


