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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 106 - 128 

 Sumali Skott 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Ulla Berne 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2017-05-10 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Sumali Skott 

 

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

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Mikael Norén (S) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Ulla Berne (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Rolf Lindström (S), ersätter Ewa Arvidsson (S) 

Birgit Karlsson (MP), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) 

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

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

Håkan Sandberg (L), ersätter Jan-Eric Thorin (L) 
  
Ersättare Cecilia Gustafsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Thomas Olson (L) 
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Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Ivan Stipic, förvaltningschef, ej §§ 121-123 

Per Ljungberg, personalchef 

Sumali Skott, nämndsekreterare 

Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef, § 115-117 

Bo Thorén, § 118 

Bengt Kasemo, § 118 
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Innehåll 

Ärende Sida 

Hittade inga poster för innehållsförteckning.  
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KS § 106  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Ulla Berne (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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KS § 107 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr KS 2017/147 

KS § 108 Ekonomisk prognos efter mars 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter mars månads utgång är beräknad avvikelse mot budget (årsprognos) för 

Åmåls kommun minus 1 miljon kronor. Underskottet är hänförbart till barn- och 

utbildningsnämnden som redovisar underskott för personalkostnader och bidrag 

till fristående verksamheter i kommunen medan köp och försäljning av skolplatser 

beräknas ge ett överskott. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte 25 april 2017, § 50 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 april 2017 

- ”Ekonomisk prognos, mars 2017” daterad 18 april 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/202 

KS § 109 Ekonomisk rapport efter februari 2017 
för teknik- och fritidsnämnden  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen avseende 

februari månad för Åmåls kommuns del och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Skattefinansierad verksamhet: 

I Säffle finns avsatta medel med 800 000 kronor som kommer att prioriteras under 

våren. Årets budget för vinterväghållningen är anpassad efter det nya avtalet som 

förväntas innebära ökade kostnader på 600 000 kronor i Säffle och 500 000 

kronor i Åmål. Då dessa siffror är beräknade på normala vintersäsonger kan 

avvikelse uppstå. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett 

nollresultat efter februari månad. 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Vatten-och avloppsverksamheten i Säffle redovisar inga avvikelser i nuläget. I 

Säffle är renhållningstaxan ännu inte justerad efter det senaste entreprenadavtalet 

för sophämtningen som upphandlades 2014. Detta då det sedan tidigare år funnits 

ett överuttag som ska balanseras ut. En översyn av taxan kommer inte genomföras 

innan resultatet av pågående inventering av nuvarande renhållningskunder är 

slutförd. 

I nuläget förväntas VA-verksamheten i Åmål redovisa ett nollresultat. 

Renhållningen i Åmål redovisar inga avvikelser i nuläget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte 25 april 2017 § 51 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 14 mars 2017 § 31 

- Ekonomisk rapport efter februari 2017 daterad 10 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/220 

KS § 110 Ekonomisk rapport efter mars 2017 
för teknik- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen avseende mars 

månad för Åmåls kommuns del och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med 

plus 150 000 kronor i slutet av året, varav Säffle minus 1,8 miljoner kronor samt 

Åmål plus 950 000 kronor. Gatuenheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott 

med 950 000 kronor på grund av den milda vintern. 

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Säffle förväntas redovisa ett överskott 

på 1,3 miljoner kronor i slutet av året. VA-verksamheten i Åmål förväntas 

redovisa ett överskott med 450 000 kronor i slutet av året. Detta då kostnaderna 

prognostiseras vara lägre redovisade än budget. 

Renhållningen i Åmål förväntas redovisa ett nollresultat i slutet av året. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte 25 april 2017 § 52 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 11 april 2017 § 43 

- Ekonomisk rapport för teknik- och fritidsnämnden efter mars 2017 daterad 7 

april 2017 

- Investeringsprognos avvikelser efter mars 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/158 

KS § 111 Ansökan om underskottsbidrag för 
2016 - Tydje bygdegårdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyreslen beviljar föreningen Tydje Bygdegårdsförening 

underskottsbidrag med 11 975 kronor för verksamhetsåret 2016. Utbetalning 

kommer att ske under maj månad. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Tydje bygdegårdsförening har inkommit med ansökan om 

underskottsbidrag för verksamhetsåret 2016. Föreningen ansöker om ett bidrag 

uppgående till 11 975 kronor. 

Efter att ha tagit del av ansökan med bifogad balans- och resultaträkning för 2016, 

så anser man att bidragsansökan följer reglementet för bidrag till lokalhållande 

föreningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte 25 april 2017 § 53 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 4 april 2017 

- Skrivelse från Tydje Bygdegårdförening inkom 13 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Tydje Bygdegårdsförening 

__________
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Dnr KS 2017/88 

KS § 112 Ansökan om underskottsbidrag 2016  
och förskott på underskottsbidrag för 2017 för 
Föreningen Fengersfors Folkets  Hus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Föreningen Fengersfors Folkets Hus underskottsbidrag 

för år 2016 med 12 500 kronor och förskott på underskottsbidrag för 

verksamhetsåret 2017 med 20 250 kronor. Totalt belopp 32 750 kronor kommer 

att utbetalas i maj 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus har inkommit med ansökan om driftsbidrag 

för verksamhetsåret 2016 med 18 456 kronor samt beräknat underskott för 

verksamhetsåret 2017 med 27 000 kronor. Totalt 45 456 kronor. 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus redovisar ett resultat för verksamheten 2016 

på minus 68 456 kronor utan kommunbidrag. Då de redan i januari 2016 fått 

37 500 kronor i förskott medger ”Reglementet för bidrag till lokalhållande 

föreningar” ett ytterligare bidrag om 12 500 kronor, då maximalt 50 000 kronor 

kan utbetalas. 

Gällande det beräknade underskottet för 2017 så kan enligt ovan nämnda 

reglemente förskott lämnas med upp till 75 % av den av kommunen godkända 

budgeterade underskottet. Föreningen har lämnat en budget som visar ett 

underskott på 27 000 kronor. 75 % av förväntat underskott 2017 motsvarar 20 250 

kronor. 

Efter granskning av ansökan med bifogad balans- och resultaträkning för 2016 

och budget 2017 görs bedömningen att enligt ”Reglementet för bidrag till 

lokalhållande föreningar” medges ett bidrag om totalt 32 750 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte 25 april 2017 § 54 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 18 april 2017 

- Ansökan från Föreningen Fengersfors Folkets Hus daterad 30 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus 

__________
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Dnr KS 2017/207 

KS § 113 Hantering av kostnader för Åmåls 
djurpark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun kompenserar föreningen Åmåls 

djurpark för kostnader uppgående till 19 600 kronor. Kostnaden belastar ansvar 

2100, verksamhet 1021, aktivitet 2108, kommunstyrelsens oförutsedda.  

Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda frågan om ansvar, roller och 

förutsättningar för en långsiktig djurparksverksamhet i Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Stödgruppen för Åmåls djurpark har kontaktat kommunen och framfört 

synpunkter på kommunens skötsel av djurparksanläggningen och övrigt stöd till 

föreningen Åmåls djurpark. Stödgruppen ansöker å föreningens vägnar om dels 

19 600 kronor i engångssumma, och dels årligt föreningsstöd om 240 000 kronor.  

De 19 600 kronorna härrör från fem fakturor från Länsstyrelsen avseende 

besiktningar på anläggningen under åren 2013 till 2017. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

möte daterad 12 april 2017 § 46 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson 

- Sammanställning av fakturor från Länsstyrelsen 

- Kopia på arrendeavtal 

- Beslut från kommunfullmäktige 

- Ansökan om föreningsbidrag 

- Dokumentation från möte 16 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 

Teknik- och fritidsnämnden 

Föreningen Åmåls djurpark 

__________
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Dnr KS 2017/188 

KS § 114 Revidering av taxa för 
slamtömningstjänster i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns del anta 

slamtömningstaxa för Åmåls kommun från och med 1 juni 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar är klassat som ett 

hushållsavfall och ingår därför inom kommunens avfallsansvar. Förslag på taxa 

för hämtning och behandling av detta material är framtagen. 

Taxan för extra tömning (budning) av slamavskiljare och sluten tank behöver 

revideras då behandlingsavgift för hämtat avfall samt kostnad för administration 

inte finns med i nuvarande taxa. 

För stora anläggningar (över 16,1 kbm) föreslås att tömning debiteras med ett 

timpris. 

Beslutsunderlag 

- Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott möte daterat 25 april 2017 

§ 55 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 14 mars 2017 § 36 

- Tjänsteskrivelse inkl bilaga med förslag till ny taxa från renhållningschef 

Veronica Carlsson Ulff daterad 7 februari 2017 

- Nuvarande taxa för slamtömning 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Helen Halvardsson 

Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 

__________  
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KS § 115 Information - Måkebergsprojektet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz berättar i korthet om nuläget i 

Måkebergsprojektet och vad företaget Tidig Eiendom har för tidsplan för 

Måkebergsprojektet. 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz visar en bild över området som Tidig 

Eiendom har gjort och en ritning över detaljplan Måkeberg. 

__________
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Dnr KS 2017/206 

KS § 116 Svar på remiss från Trafikverket om 
förslag till hastighetsföreskrifter på E45 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om att Åmåls kommun 

inte har några synpunkter till hastighetsföreskrifterna för väg E45. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun  har fått en remiss från Trafikverket gällande förslag till nya 

hastighetsföreskrifter för väg E45. Förslaget omfattar tre delsträckor i Åmåls 

kommun. 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz föreslår att Åmåls kommun inte har några 

synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 12 april 2017 § 41 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 7 april 2017 

- Missiv till remiss från Trafikverket daterad 3 april 2017 

- Konsekvensutredning från Trafikverket daterad 3 april 2017 

- Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E45 i Västra 

Götalands län 

Beslutet skickas till 

-Remissvar skickas skriftligen senast 15 maj 2017 trafikverket@trafikverket.se, 

märkning TRV 2017 / 445  

-Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2017/197 

KS § 117 Revisionsrapport - Granskning av 
näringslivsbefrämjande insatser 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från enhetschef Carl-Gustav 

Bergenholtz och överlämnar detta som svar till revisionen. 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen föreslås under nästa 

mandatperiod 2019 utforma nya direktiv för näringslivsbefrämjande insatser. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en revidering av Åmåls kommuns 

näringslivsbefrämjande verksamhet. Bland annat lyfter revisionen frågan om 

kommunens strategiska ställningstagande gällande näringslivsbefrämjande 

åtgärder som inriktar sig mot att främja nyetableringar. 

Förvaltningen skriver att Åmåls kommuns näringslivsarbete utgår från 

Näringslivsprogrammet 2014 – 2020, antaget i kommunfullmäktige 25 september 

2013. Näringslivsprogrammet står inför en naturlig revidering i förbindelse med 

kommande mandatperiod. Sedan programmet antagits har det skett förändringar i 

tjänstemannaorganisationen, vilket i stor utsträckning påverkar näringslivsarbetet 

i Åmåls kommun. Näringslivsrådets roll behöver klargöras samt 

ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. 

Revisionsrapporten och de kommentarer som framkommit kommer ligga till 

grund inför revideringen av Näringslivsprogrammet.    

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 12 april 2017 § 40 

- Revisionsrapport - Granskning av näringsbefrämjande insatser daterad 20 mars 

2017 

- Yttrande från enhetschef för tillväxtenheten Carl-Gustav Bergenholtz daterat 3 

april 2017 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar i tillägg: 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från enhetschef Carl-Gustav 

Bergenholtz och överlämnar detta som svar till revisionen. 
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Den nyvalda kommunstyrelsen föreslås 2019 utforma nya direktiv för 

näringslivsbefrämjande insatser. Därmed föreslår kommunstyrelsen att 

kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på förslaget från tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet och finner att man beslutat enligt detta. 

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen om tilläggsyrkandet från Håkan 

Sandberg (L) kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. 

__________  
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KS § 118 Information - Fossilfritt Dalsland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar Bo Thorén och Bengt Kasemo för informationen och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får besök av Bo Thorén och Bengt Kasemo från den ideella 

föreningen Fossilfritt Dalsland (FFD). 

FFD har en målsättning på att Dalsland år 2020 helt ska ha upphört med 

användning av fossila bränslen. 

__________
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Dnr KS 2017/150 

KS § 119 Regler för kommunalt resebidrag 
2017 och framåt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att högsta bidragsbelopp för kommunala resebidraget, 

med start 2017, årligen kommer att uppräknas utifrån konsumentprisindex. 

Regelverket kring det kommunala resebidraget, i enlighet med bilaga, fastslås 

som giltigt fram till nytt förslag avseende regelverk presenteras. 

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 att taket för bidraget (som år 2016 uppgick till 900 

kronor) årligen skall uppräknas utifrån konsumentprisindex, med start 2017 (2017 

års index = 1,2 % och högsta ersättning  

blir således 911 kronor). Bifogat regelverk är giltigt tills nytt förslag avseende 

regelverk presenteras. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 12 april 2017, § 45 

- Tjänsteskrivelse av Ivan Stipic daterad 3 maj 2017 

- Regler för kommunalt resebidrag 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

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

__________
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Dnr KS 2016/413 

KS § 120 Svar på medborgarförslag - Arrangera 
Åmål Pride 2017 - Lisbeth Vestlund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat då Åmål Pride kommer att arrangeras 2017 av den nybildade föreningen 

inom RFSL. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund har den 14 november 2016 lämnat in ett medborgarförslag där 

hon föreslår en aktiv process för att arrangera Åmål Pride-parad vid något av 

evenemangen 2017 som har scen, ljud- och ljusanläggning på plats.  

 

Den nybildade föreningen inom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transpersoners och queers rättigheter), kommer den 12 augusti 2017 

att arrangera Åmål Pride i Åmåls centrum. Evenemanget kommer att innehålla tal, 

scenframträdanden och det finns tillgång till scen, ljud och ljus. 

Åmål Pride välkomnas att medverka vid andra evenemang där kommunen är 

huvudarrangör eller delarrangör. Föreningen har tillfrågats att medverka vid 

Hamnkalaset men de önskar att genomföra ett Åmål Pride i egen regi. Det är 

vanligtvis föreningar och inte kommuner som arrangerar Prideparader. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 april 2017 § 

56 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 13 april 2017 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund inkom 14 november 2016 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2015/359 

KS § 121 Återrapport om medborgarförslag att 
inrätta en äldreombudsman i Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2016 (KS § 227) ge kommunchefen i 

uppdrag att utreda behov av en äldreombudsman, ekonomiska förutsättningar, 

samverkan med andra organisationer, omgivande kommuner samt en 

arbetsbeskrivning för en sådan funktion. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 (KF § 212) att 

kommunchefens uppdrag ska redovisas för kommunfullmäktige senast april 2017. 

Kommunfullmäktige beslutade samma datum att avslå Lisbeth Vestlunds 

medborgarförslag om att inrätta en äldreombudsman. 

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett behovet av en äldreombudsman genom 

att göra en omvärldsanalys och jämföra med förhållandena i Åmåls kommun. Av 

utredningen framgår att äldreombudsman finns i några kommuner bland annat i 

Uppsala, Linköping, Stockholm, Huddinge och Enköping. Äldreombudsmannens 

uppgifter är att ta emot synpunkter och klagomål samt att ge stöd till äldre i frågor 

som handlar om äldreomsorg och färdtjänst. I några kommuner har 

äldreombudsmannen även ansvar för uppsökande verksamhet och besöker de som 

är äldre än 80 år. 

En arbetsbeskrivning skulle kunna se ut enligt följande: 

Äldreombudsmannens uppgift är att: 

- Ansvara för uppsökande verksamhet. 

- Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på kommunens hemsida i syfte 

att utveckla och förbättra verksamheten. 

- Vara en funktion som kan stödja den enskilde i dennes kontakter med 

kommunen. 

- Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som 

är väsentliga för äldres välfärd. 

- Handlägga färdtjänst. 
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Genom att studera organisationen i Åmåls kommun konstaterade utredningen att 

det i Åmåls kommun finns funktioner som hanterar de frågor som en 

äldreombudsman har. Det finns system för klagomålshantering, 

färdtjänsthandläggare och hembesök utförs av anhörigstödjare och en 

sjuksköterska. Slutsatsen är därför att äldreombudsmannens roller finns i 

kommunen och att det inte finns något behov av en person med titeln 

äldreombudsman. 

Samverkan med andra organisationer är alltid en möjlighet. Utredningen 

konstaterar att det är några större kommuner som har en äldreombudsman. Det 

behövs ett stort antal äldre för att få underlag till en sådan tjänst. En tjänst för en 

äldreombudsman i en kommun av Åmål kommuns storlek skulle motsvara en 

tjänst på 6-15 %. Samverkan mellan exempelvis Säffle, Bengtsfors och Åmål 

skulle innebära ett underlag för en 25 % tjänst för en äldreombudsman. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 25 april 2017 § 57 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Annika Brodén daterad 16 mars 2017 

- Utredning av äldreombudsman 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Jeanette Lämmel 

__________
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Dnr KS 2017/199 

KS § 122 Internationell strategi för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den internationella 

strategin för Åmåls kommun. Strategin träder i kraft 1 juli 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Omvärlden förändras ständigt vilket gör att det internationella arbetet inom en 

kommun bör kunna möta dessa förändringar. För att bättre kunna möta de 

utmaningar som Åmåls kommun står inför, behövs ett nytt styrdokument för 

kommunens internationella arbete. Ett grundläggande dokument för kommunens 

internationella viljeinriktning är av yttersta vikt för att det arbetet skall fortgå 

samt för att vi bättre ska kunna hålla oss ajour med samhällsutvecklingen. En 

strategi som tar avstamp i EU:s tillväxt strategi Europa 2020, mot kommunens 

vision och mål samt Västra Götaland 2020 (VG 2020) 

Åmåls kommun internationella arbete syftar till och bidrar med att utveckla 

kommunens verksamheter. Detta genom samarbete med internationella partners, 

projekt, nätverk samt extern finansiering. Internationellt arbete bidrar till en ökad 

kunskap, förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan 

bidrar till demokratispridning världen över. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 12 april 2017 § 43 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsansvarig internationella frågor Anna Lundin 

daterad 3 april 2017 

- Internationell strategi för Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Anna Lundin 

__________
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Dnr KS 2016/293 

KS § 123 Riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till färdtjänsthandläggaren för att utreda 

vilka kostnader som skulle uppstå för kommunen om alla tillståndshavare skulle 

vara berättigade ledsagare under sin färdtjänstresa. 

Sammanfattning av ärendet 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) ger kommunen de grundläggande kraven som 

måste uppfyllas. Det finns behov av generella bestämmelser om färdtjänstens 

utformning, dels för att uppnå kommunal likställighet, dels för att ge stöd i 

handläggningen av den individuella prövningen av färdtjänsttillstånd. Detsamma 

gäller tillämpningen av Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). 

Riktlinjerna styr handläggning och planering och anger hur lagarna ska tolkas så 

att en rättvis bedömning av varje enskild ansökan sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 12 april 2017 § 44 

- Tjänsteskrivelse från färdtjänsthandläggare Annica Waldebro daterad 3 april 

2017 

- Tjänstemannayttrande daterad 15 februari 2017 

- Remissvar från kommunala handikapprådet 

- Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst inkl taxebilaga 

Beslutet skickas till 

Färdtjänsthandläggare Annica Waldebro 

__________
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Dnr KS 2017/165 

KS § 124 Ansökan om partistöd samt 
redovisning av erhållet partistöd för 2016 - 
politiska partier i Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige utan eget förslag, 

för debatt och beslut av fullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Partiernas rätt till partistöd regleras av reglemente för partistöd som antogs av 

fullmäktige 29 april 2015 KF § 85. Syftet är att stärka partiernas ställning i den 

lokala demokratin. 

Samtliga partier som är representerade i fullmäktige, är en juridisk person och är 

registrerad som en lokal partiförening har rätt till partistöd. En förutsättning är 

dock att partiet inlämnar en skriftlig redovisning av hur föregående års partistöd 

använts samt granskningsintyg på blankett antagen av fullmäktige. Detta ska 

inkomma till kommunen senast den 20 april. Kansliet skickade en påminnelse till 

samtliga gruppledare 29 mars 2017. 

Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Moderaterna (M), Miljöpartiet (MP) 

och Centerpariet (C) har lämnat in redovisning i tid och samtliga obligatoriska fält 

är ifyllda. 

Även Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in blanketten i tid. Eftersom SD inte 

tidigare har haft en lokal partiorganisation är detta första året som partiet är 

berättigade till partistöd. Följaktligen är fälten för redovisning av lokalt partistöd 

tomt. Detta är i linje med reglementet. 

Kristdemokraterna (KD) inlämnade sin blankett fem dagar för sent och 

Liberalerna (L) lämnade in sin blankett i samband med dagens möte. Enligt 

reglementet ska inget av dessa partier få partistöd 2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Ida Rådman daterad 2 maj 2017 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (S) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (V) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (M) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (MP) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (C) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (KD) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (L) 

- Ansökan från (SD) 

- Beräkning av partistöd från ekonomienheten 

- Reglemente för partistöd 
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Beslutet skickas till 

Samtliga politiska partier representerade i fullmäktige 

__________
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Dnr KS 2017/154 

KS § 125 Svar på skrivelse från gode män för 
ensamkommande barn i Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Reservation 

Christer Törnell (KD) reserverar sig. 

Sammanfattning av ärendet 

Gruppen Gode män för ensamkommande barn i Åmål har skickat en skrivelse till 

kommunstyrelse samt till vård- och omsorgsnämnden gällande omplaceringen av 

ensamkommande flyktingbarn när de fyller 18 år. 

I brevet har gruppen Gode män för ensamkommande barn i Åmål ställt frågan om 

möjligheten till att ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen ska få stanna 

kvar i Åmål tills de fått beslut i asylprocessen och gått färdigt sin skoltermin. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson har skrivit ett svarsbrev till gruppen Gode 

män. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2017, VON § 52, att 

ställa sig bakom svarsbrevet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 21 april 2017 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 13 april 2017 

- Brev till Gruppen gode män daterad 3 april 2017 

- Skrivelse från Gruppen gode män inkom 2 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________  
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KS § 126 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över personalchefens delegationsbeslut, daterad 2 maj 2017 

- Delegationsbeslut om tillsättning av anställning som vikarierande 

boendestödjare från enhetschef Linda Björk, daterad 28 mars 2017 

- Delegationsbeslut om tillsättning av kock/kokerska från kostchef Elisabeth 

Eskfelt, daterad 10 april 2017 

- Delegationsbeslut om tillsättning av ekonomibiträde från kostchef Elisabeth 

Eskfelt, daterad 10 april 2017 

__________  
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KS § 127 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Handikapprådet 2017-03-24 

- Protokoll Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 2017-04-12 

- Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-25 

__________  
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KS § 128 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Beslutsunderlag 

- Information om uppdatering av Meetings 

- Information om hur man ändrar inställningar i e-post i Ipad 

__________ 


