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KS § 179  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Som justerare väljs Ewa Arvidsson (S). 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-13  5 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 180 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende om statliga medel inom integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

stryks. Därmed fastställs föredragningslistan. 

__________
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Dnr KS 2016/231 

KS § 181 Revidering av fullmäktiges 
arbetsordning och nämndernas reglementen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras. 

Kommunstyrelsens ledamöter uppmanas att inkomma med synpunkter som 

kansliet sammanställer. Kommunfullmäktiges presidium bjuds in till 

kommunstyrelsens behandling av ärendet för att redogöra sina tankar kring 

fullmäktiges arbetsordning. Vid kommande behandling ska varje styrdokument 

för olika politiska organ behandlas i separata punkter på dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nämndreglemente är ett styrdokument som tydliggör vilka befogenheter 

nämnden har och är juridiskt sett ett viktigt dokument. Fullmäktiges arbetsordning 

och nämndernas reglementen i Åmåls kommun har inte setts över sedan 2012. 

SKL har i december 2014 kommit ut med nya rekommendationer för fullmäktiges 

normalarbetsordning (cirkulär 14:57) och nämndernas reglementen (cirkulär 

14:58). På grund av SKL:s nya rekommendationer samt att det var fem år sedan 

reglementen sågs över är det aktuellt med en revidering. Dels för att säkerställa att 

de hålls uppdaterade i enlighet med lagstiftningen men också för att de ska 

överensstämma med nuvarande ansvarsområden inom kommunen. 

Samtliga reglementen i kommunen föreslås revideras och har remitterats till 

berörda nämnder. Översyn av fullmäktiges arbetsordning har skett tillsammans 

med fullmäktiges presidium.  

Beslutsunderlag 

- Protokoll 2017-08-09 KSAU § 82 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 1 augusti 2017 

- Sammanställning av inkomna synpunkter – bilaga daterad 4 november 2016 

- Förslag reviderad arbetsordning fullmäktige 

- Förslag reviderat reglemente styrelsen 

- Förslag reviderat reglemente vård- och omsorgsnämnden 

- Förslag reviderat reglemente barn- och utbildningsnämnden 

- Förslag reviderat reglemente bygg- och miljönämnden 

- Förslag reviderat reglemente valnämnden 

-Förslag reviderat reglemente krisledningsnämnden 

  

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras. 

Kommunstyrelsens ledamöter uppmanas att inkomma med synpunkter som 

kansliet sammanställer. Kommunfullmäktiges presidium bjuds in till 
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kommunstyrelsens behandling av ärendet för att redogöra sina tankar kring 

fullmäktiges arbetsordning. Vid kommande behandling ska varje styrdokument 

för olika politiska organ behandlas i separata punkter på dagordningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

kommunstyrelsen återremitterat ärendet. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr KS 2016/293 

KS § 182 Riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet. Ärendet ska 

samrådas med handikapprådet. Kommunstyrelsens mening är att Åmåls kommun 

ska ha ett fortsatt generöst förhållningssätt gällande ledsagare baserat på 

läkarintyg. 

Även frågan om möjlighet till riksfärdtjänstresor via tåg från och till Åmåls 

station innan och under ombyggnation ska behandlas av tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet gav 12 april 2017 färdtjänsthandläggaren i 

uppdrag att utreda ekonomiska konsekvenser av att alla tillståndsinnehavare 

får medföra en ledsagare kostnadsfritt, oavsett om behovet i lagens mening 

föreligger eller ej. 

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

uppfyllas. Behov finns av generella bestämmelser om färdtjänstens utformning, 

dels för att uppnå kommunal likställighet, dels som stöd i handläggningen av den 

individuella prövningen. Detsamma gäller vid tillämpning av Lag om 

riksfärdtjänst (SFS 1997:735). 

De lokala riktlinjerna styr handläggning och planering och anger hur lagarna ska 

tolkas så att rättvisa bedömningar kan ske. En ändring av de lokala riktlinjerna till 

att varje tillståndsinnehavare får rätt att medföra en ledsagare utan kostnad, 

oavsett om behovet enligt lagstiftarens mening föreligger eller ej, skulle för 

kommunens del ge högre färdtjänstkostnader eftersom förutsättningarna för 

samplanering då ändras och möjligheten till förbilligande resor åsidosätts. 

Mötet ajourneras 9:55-10:15 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från färdtjänsthandläggare Annica Waldebro 15 maj 2017 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 10 maj 2017 

- Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst för Åmåls kommun 

- Remissvar från kommunala handikapprådet 

- Tjänstemannayttrande daterat 15 februari 2017  

- Protokoll 2017-08-23 KSTAU § 65 
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Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar ”Ärendet återremitteras till tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet. Ärendet ska samrådas med handikapprådet. 

Kommunstyrelsens mening är att Åmåls kommun ska ha ett fortsatt generöst 

förhållningssätt gällande ledsagare baserat på läkarintyg. 

Även frågan om möjlighet till riksfärdtjänstresor via tåg från och till Åmåls 

station innan och under ombyggnation ska behandlas av tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

kommunstyrelsen återremitterat ärendet. 

__________
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Dnr KS 2017/179 

KS § 183 Svar på motion om färdtjänstens 
punktlighet - Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att innehavare av 

färdtjänsttillstånd ska ges ytterligare information om förutsättningarna för resor 

inom den särskilda kollektivtrafiken. 

Årlig återrapport angående kundnöjdhet och punktlighet ska ske till ansvarig 

nämnd. 

Därmed anses motionen besvarad.  

Håkan Sandberg (L) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt en motion av Jan-Eric Thorin (L) inkommen den 20 mars 2017 anses 

färdtjänsten fungera dåligt och motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden 

ska ges i uppdrag att följa upp färdtjänstens punktlighet, rapportera och vidta 

åtgärder när resans ändamål inte uppfylls samt att detta uppdrag ska läggas till i 

nämndens internkontrollplan. 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) är enligt lagens förarbeten primärt en del i det 

kollektiva trafiksystemet och ett komplement till linjetrafiken. 

Färdtjänsten kan definieras som en kompletterande kollektiv transportform, som 

efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, 

som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 

hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.  

Den 1 januari 2015 flyttades ansvaret för färdtjänst i Åmåls kommun från vård-

och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. 

Färdtjänsthandläggaren har utrett vilka avtal om service som finns kring 

färdtjänsten i Åmåls kommun, hur väl avtalen följs av utföraren Västtrafik och 

hur kundnöjdheten har varit de senaste åren. Enligt gällande avtal får 

färdtjänstresenären vara beredd att bland annat samåka och att anpassa sin restid 

för att resorna ska kunna samordnas. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar utifrån genomförda undersökningar om 

färdtjänstresor att såväl kundnöjdheten som punktligheten är god. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av inkommen motion att 

tillståndsinnehavare ska ges information om förutsättningarna för resor inom den 

särskilda kollektivtrafiken så att resenärerna framöver kan få rätt förväntningar på 

resan. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från färdtjänsthandläggare Annica Waldebro, 7 augusti 2017 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L), inkom 20 mars 2017 

- Protokoll 2017-08-23 KSTAU § 66 

Beslutet skickas till 

Färdtjänsthandläggaren 

Jan-Eric Thorin (L) 

__________
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Dnr KS 2017/366 

KS § 184 Taxor inom bygg- och miljönämndens 
verksamhet 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom bygg- och 

miljönämndens verksamhet 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

De taxor som är aktuella inom bygg- och miljöenhetens verksamhetsområde är: 

- Uppdragsverksamhet 

- Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

- Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

- Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel 

- Tillsyn inom strålskyddslagens område 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden daterat 15 juni §§ 73-77 

- Taxebilagor från miljöenheten 

- Protokoll 2017-08-30 KSAU § 94 

  

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

__________
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Dnr KS 2017/280 

KS § 185 Svar på remiss av regionalt 
åtgärdsprogram för miljömål 2017-2020 - 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

Revidering sker i det föreslagna svaret gällande Åmåls kommuns strävan efter 

ekologisk livsmedelskonsumtion. Därefter svarar Åmåls kommun på remissen 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – Regionalt åtgärdsprogram för 

miljömålen 2017-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått möjlighet att yttra sig över framtaget förslag till regionalt 

åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020. Förslaget är framtaget av 

länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra 

Götalandsregionen. 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar 

samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. 

Remissvaret innebär inte ett åtagande av framtida åtgärder utan ska enbart fungera 

som synpunkter på förslaget så att programmet kan revideras för att vara till så 

stor nytta i miljömålsarbetet som möjligt. 

Synpunkterna har sammanställts i samsyn med berörda enheter och förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse av miljöstrateg Katrin McCann daterad 4 september 2017 

-Förslag till yttrande av miljöstrateg Katrin McCann daterad 29 augusti 2017 

- Missiv 

- ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – Regionalt åtgärdsprogram för 

miljömålen 2017-2020” 

- ”Stöd för genomförande och uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för 

miljömålen i Västra Götaland” från länsstyrelsen daterad 27 april 2017 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, senast 2 oktober 2017 

__________
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Dnr KS 2017/323 

KS § 186 Svar på remiss av slutbetänkandet 
Entreprenad, fjärrundervisning och 
distansundervisning (SOU 2017:44) 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun beslutar lämna följande synpunkter på Remiss av slutbetänkandet 

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44): 

- Utgångspunkten ska vara att elever undervisas i skolan, av lärare som finns på 

plats tillsammans med eleverna då det är grunden för social interaktion och 

utveckling. Läraren och hens profession är avgörande för elevens framgång i 

skolan med utgångspunkt i socialiserings- och värdegrundsuppdraget. 

- Fjärr- och distansundervisning ska endast kunna användas för elever som annars 

skulle ha stått utan undervisning, ett komplement till undervisning i skolan 

(närundervisning) där fjärrundervisning är ett tänkbart alternativ om skolan annars 

inte kan erbjuda undervisning i det aktuella ämnet eller kursen eller om 

undervisningsgruppen är för liten och distansundervisning endast bör förekomma 

i enstaka, särskilda fall för elever som inte skulle ha deltagit i reguljär 

undervisning. 

- Huvudmannen ska ansvara för och bedriva fjärr- och distansundervisning med 

lärare som står under pedagogiskt ledarskap av en rektor och verksamheten ska 

omfattas av det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs av huvudmannen (2 kap. 

9 § och 4 kap. 3 § skollagen). 

- Fjärr- och distansundervisning av extern aktör ska dock kunna vara ett tillåtet 

alternativ om situationen för huvudmannen är sådan att den inte går att lösa på 

annat sätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått en inbjudan att yttra sig om slutbetänkandet Entreprenad, 

fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44). 

Utredningens uppdrag är att föreslå hur skolhuvudmän för grundskolan, 

grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges ökade 

möjligheter att dels ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra 

undervisning, dels i vissa fall använda undervisningsformer som medger ett mer 

flexibelt sätt att erbjuda utbildning, exempelvis distans- och fjärrundervisning. 

Syftet är att öka möjligheterna för skolhuvudmän att erbjuda den undervisning 

som elever har behov av och att ge alla elever en likvärdig tillgång till utbildning. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll 2017-08-30 KSAU § 95 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterat 10 

augusti 2017 § 40 
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- Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen Catrin Eriksson, daterad 20 juli 2017 

- Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, SOU 2017:44 

  

Beslutet skickas till 

Utbildningsdepartementet senast 5 oktober 

__________
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Dnr KS 2017/333 

KS § 187 Svar på remiss avseende 
Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika 
villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i 
hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun beslutar lämna följande synpunkter på Remiss avseende 

Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och 

effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43: 

- Åmåls kommun bifaller förslaget att Specialpedagogiska skolmyndigheten får 

ett  uppdrag att erbjuda kompetensutveckling i kommuner kring kognitivt stöd till 

barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 

- Åmåls kommun ställer sig bakom förslaget att staten kan bidra med medel och 

ge huvudmän i uppdrag att utöka barn- och elevhälsa med egna arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter och logopeder men ser utmaningen för mindre kommuner att 

kunna erbjuda heltidstjänster och rekrytera dessa yrkesgrupper. Mot bakgrund 

av detta ser Åmåls kommun fram emot Kommittédirektiv 2017:13, Stärkt 

kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, som kan underlätta 

för kommuner att lagmässigt samverka i dessa frågor. 

- Åmåls kommun bifaller förslag om att en statlig utredning bör tillsättas och få i 

uppdrag att lämna förslag om hur en sammanhängande barn- och 

ungdomshälsovård från 0 till 25 års ålder bör utformas. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen ska enligt direktiven lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten i 

fråga om hjälpmedel och minska skillnaderna över landet. Vidare har utredningen 

haft i uppdrag att bland annat kartlägga tillgången till hjälpmedel för enskilda 

samt analysera ansvarsfördelningen och samordningen mellan huvudmännen. 

Förslagen ska vara effektiva och bidra till ökad delaktighet. 

De förslag som utredningen innehåller handlar till viss del om att öka den statliga 

styrningen och tillsynen för att få en ökad likvärdiget vad gäller hjälpmedel 

oavsett i vilken region eller kommun man bor i. 

Ärendet har remitterats inom Åmåls kommun till barn- och utbildningsnämnden 

och vård- och omsorgsnämnden som båda har inkommit med yttranden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från KSAU daterat 30 augusti 2017 § 96 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat 22 augusti 2017 § 

110 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen Catrin Eriksson daterad 20 juli 2017  
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- Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet 

och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 24 augusti 2017 § 101 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 20 juli 2017 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet senast 26 oktober 

__________
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Dnr KS 2017/294 

KS § 188 Verksamhetsplan 2018  - 
Kommunstyrelseförvaltningen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Revidering av dokumentet ska ske gällande: 

- beslutet att inför en ny chefstjänst, förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen, ska infogas 

- ordet fastighetsbolag ska bytas ut mot kommunala bolag i kapitel 1 

- översyn av stavning och inbördes ordning i avsnitt 1.1 

- färdtjänstfrågor ska införas i avsnitt 2.4 

Med ovanstående revideringar antar kommunstyrelsen verksamhetsplan för 

kommunstyrelseförvaltningen och överlämnar till kommunsfullmäktige. 

  

Återrapportering av förvaltningsmål och enhetsmål ska ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 25 oktober 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2018 har sin utgångspunkt i visionen för Åmåls 

kommun – Sveriges mest gästvänliga stad och de reviderade strategiska 

utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat om. 

Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och strategiska mål har 

kommunstyrelseförvaltningen inför 2018 arbetat fram nya övergripande och 

styrande inriktningsmål som ska vara vägledande för förvaltningsmål och 

enhetsmål inom kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. Verksamhetsplan 

2018 utgår från kommunstyrelsens politiska intentioner och de givna ekonomiska 

förutsättningarna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonason daterad 1 juni 2017 

- Verksamhetsplan 2018 Kommunstyrelseförvaltningen 

-Protokoll från arbetsutskottet 2017-08-30 AU § 87 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr KS 2017/294 

KS § 189 Verksamhetsplan 2018 - Integration- 
och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan 2018 för integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

Återrapportering av förvaltningsmål och enhetsmål ska ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 25 oktober 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen beskriver vad Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, 

styrdokument och uppdrag och ska tydliggöra för verksamheterna vad de ska 

arbeta med. Verksamhetsplanen syftar till att beskriva nämndens övergripande 

direktiv kring styrning av förvaltningen samt att kommunens vision och strategi 

visar inriktningen som ligger till grund för strategisk planering och utveckling. 

Verksamhetsplanen utgör dessutom ett redskap som gör det möjligt att utveckla 

och följa upp verksamheten. 

Verksamhetsplanen 2018 utgår från kommunstyrelsens politiska intentioner och 

givna ekonomiska förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag  2017-08-23 KSTAU § 68 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 16 augusti 2017 

- Verksamhetsplan 2018 – Integration - och arbetsmarknadsförvaltningen 

  

Beslutet skickas till 

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-13  20 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/327 

KS § 190 Verksamhetsplan 2018 - Barn- och 
utbildningsnämnden  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återrapportering av förvaltningsmål och enhetsmål ska ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 25 oktober 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2018 har sin utgångspunkt i visionen för Åmåls 

kommun – Sveriges mest gästvänliga stad och de reviderade strategiska 

utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat. 

Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och strategiska mål har barn- och 

utbildningsnämnden inför 2018 arbetat fram nya övergripande och styrande 

inriktningsmål som ska vara vägledande för förvaltningsmål och enhetsmål inom 

barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Verksamhetsplan 2018 utgår 

från barn- och utbildningsnämndens politiska intentioner och de 

givna ekonomiska förutsättningarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat 20 juni 2017 § 95 

- Verksamhetsplan 2018 Barn- och utbildningsnämnden 

- Protokoll 2017-08-30 KSAU § 88 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr KS 2017/357 

KS § 191 Verksamhetsplan 2018 - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återrapportering av förvaltningsmål och enhetsmål ska ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 25 oktober 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad vård- och omsorgsnämnden vill 

uppnå under kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, 

styrdokument och uppdrag och ska göra det tydligt för verksamheterna vad de ska 

arbeta med. Verksamhetsplanen syftar till att beskriva nämndens övergripande 

direktiv kring styrning av förvaltningen samt att kommunens vision och strategi 

visar inriktningen som ligger till grund för strategisk planering och utveckling. 

Verksamhetsplanen är också ett dokument som gör det möjligt att utveckla och 

följa upp verksamheten. 

Tillsammans med ledningssystem genom kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 

utgör verksamhetsplanen grunden för de uppdrag som nämnden ger 

verksamheten. Verksamhetsplan 2018 utgår från vård- och omsorgsnämndens 

politiska intentioner och de givna ekonomiska förutsättningarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 22 juni 2017 § 91 

- Verksamhetsplan 2018 Vård- och omsorgsnämnden 

- Protokoll 2017-08-30 KSAU § 89 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr KS 2017/367 

KS § 192 Verksamhetsplan 2018 - Bygg- och 
miljönämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återrapportering av förvaltningsmål och enhetsmål ska ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 25 oktober 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje politisk nämnd i Åmåls kommun har en övergripande verksamhetsplan för 

att beskriva det arbete som bedrivs under nämnden. Verksamhetsplan 2018 för 

bygg- och miljönämnden har sin utgångspunkt i Vision 2020 och i de strategiska 

utvecklingsområden och mål som kommunfullmäktige har beslutat om. 

Verksamhetsplan 2018 utgår från bygg- och miljönämndens politiska intentioner 

och de givna ekonomiska förutsättningarna. 

Verksamhetsplan 2018 för bygg- och miljönämnden kompletterar den mer 

detaljerade verksamhetsplan som varje år upprätas för miljöenhetens 

verksamhetsområde och som utgör en del av ett lagkrav enligt miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden daterat 15 augusti 2017 § 80 

- Verksamhetsplan 2018 Bygg- och miljönämnden 

- Protokoll 2017-08-30 KSAU § 90 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr KS 2017/365 

KS § 193 Verksamhetsplan 2018 - 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återrapportering av förvaltningsmål och enhetsmål ska ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 25 oktober 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad överförmyndarnämnden vill uppnå 

under kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, 

styrdokument och uppdrag och ska göra det tydligt för verksamheterna vad de ska 

arbeta med. Verksamhetsplanen syftar till att beskriva nämndens övergripande 

direktiv kring styrning av förvaltningen samt att kommunens vision och strategi 

visar inriktningen som ligger till grund för strategisk planering och utveckling. 

Verksamhetsplanen är också ett dokument som gör det möjligt att utveckla och 

följa upp verksamheten. Verksamhetsplan 2018 utgår 

från överförmyndarnämndens politiska intentioner och de givna ekonomiska 

förutsättningarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden daterat 21 augusti 2017 § 73 

- Verksamhetsplan 2018 överförmyndarnämnden 

- Protokoll 2017-08-30 KSAU § 91 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktige 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-13  24 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/322 

KS § 194 Renovering av 
Kulturmagasinet/Gamla kyrkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet stryks och hanteras på ett extra kommunstyrelsemöte den 27 september 

2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturmagasinet är Åmåls äldsta byggnad uppförd år 1669. Åmåls kommun är 

ägare till fastigheten och Åmåls Kommunfastigheter AB ansvarar för förvaltning 

av Kulturmagasinet. Kulturenheten ansvarar för bokning och service i samband 

med uthyrning av lokalen. Lokalen nyttjas främst under perioden maj-sep. 

Lokalen saknar vatten, avlopp och toaletter och faciliteter för effektiv 

uppvärmning saknas. Lokalen rymmer c:a 350 sittplatser. 

Som ett led i ett antal utvecklingsprocesser knutna till aktiviteter och aktörer inom 

Gamla Staden-området presenterar planeringsgruppen för utveckling av Gamla 

Staden ett förslag – ”Insatser och aktiviteter för utveckling av Kulturmagasinet 

med närområde”.  Förslaget utgår från en etappindelning där etapp 1 redovisas 

med en kostnadsberäkning för planerade invändiga åtgärder under oktober 2017 - 

april 2018. Etapp 1 innebär indragning av fjärrvärme, indragning av vatten, 

renovering av ytskikt golv, renovering av uppvärmningssystem/ventilation, nya 

lösningar för ljud, ljus och video samt översyn/förstärkning kapacitet för el. 

Etapp 2 föreslås innehålla tillbyggnation av entré, toaletter, loge/förvaring och 

läktare. För att säkerställa att engagemang, innovation och kreativitet tas tillvara 

kring platsens framtida utformning föreslås genomförande av medborgardialog 

inför etapp 2. Detta kan ske i form av workshops, test-event eller liknande, med 

fokus på platsens utformning och innehåll. Dialogerna kan utgöra underlag för 

fortsatt planering och projektering av området i etapp 2. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson, 18 augusti 2017 

- Bilaga 1 ”Insatser och åtgärder för utveckling av Kulturmagasinet med 

närområde” från Planeringsgruppen för utveckling av Gamla Staden 

- Bilaga 2 Preliminär kostnadssammanställning etapp 1 

- Protokoll 2017-08-23 KSTAU § 67 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

ÅKAB 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-13  25 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/368 

KS § 195 Ansökan av medel från den 
Europeiska socialfonden samt deltagande i 
projekt All-In   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbunden i Sverige har till uppdrag att arbeta utifrån lokal 

förankring och lokala behov av insatser för personer som behöver 

samordningsinsatser för att nå arbete och ökad hälsa. Samordningsförbunden i 

området Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg, Mellerud och Bengtsfors, 

Åmål och Dals-Ed har under sommaren förberett för en ansökan till den 

Europeiska socialfonden, ESF. Deltagande kommuner i projekt All-In har utifrån 

lokala förutsättning och behov beskrivit hur verksamhet i deras kommun skulle 

kunna se ut. 

Målgruppen är nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag, personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige men 

ännu inte erhållit någon kommunplacering, nyanlända som lämnat 

etableringsuppdraget och personer som är utrikesfödda och är långtidsarbetslösa 

eller utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader) 

Projektet löper under tiden 2018-02-01 till och med 2020-12-31 

För Åmåls kommun kommer projektet lokalt att samordnas av integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen och Åmåls kommun medfinansierar i form av 

arbetad tid för ordinarie personal. 

Projektet kommer bland annat att fokusera på arbete med djupare information till 

nyanlända, sociala koder, hur fungerar Sverige och vi svenskar, information till 

allmänheten för att motverka främlingsfientlighet, arbete med målgruppen 

nyanlända kvinnor på familjecentralen ihop med IFO, SFI, närhälsan, 

Arbetsförmedlingen, arbete med nyanlända män kring kultur etc. för att öka 

förståelsen för att vara man i ett jämställt samhälle samt att kartlägga kvinnor som 

missat/missar SFI pga. t ex föräldraledighet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef Per Lundin daterad 25 augusti 2017 

- Sammanfattning ESF-projekt daterad 25 augusti 2017 

- Protokoll 2017-08-30 KSAU § 92 

Beslutet skickas till 

Per Lundin 

__________
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Dnr KS 2017/344 

KS § 196 Skyltning av naturreservatet Stora 
och Lilla Bräcke 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inlämna en ansökan till Trafikverket för 

uppsättning av skyltar med informationen ”Naturreservat” vid väg E45. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, ansvar 

2100, verksamhet 1021, aktivitet 2108. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Åmål beslutade den 27 april 2016 att inrätta det 

kommunala naturreservatet Stora och Lilla Bräcke. Reservatet har därefter invigts 

och förberedelsearbeten pågår för restaurerings- och skötselåtgärder. 

För att tydliggöra reservatet som besöksmål bör det skyltas i anslutning till väg 

E45. Trafikverket är, mot ersättning, villigt att komplettera fyra befintliga skyltar 

med upplysningen ”Naturreservat”. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 6 juli 

2017 

- Protokoll 2017-08-23 KSTAU § 64 

Yrkande 

Thomas Olson (L) yrkar avslag på tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag nämligen tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottets förslag och avslagsyrkande från Thomas Olson (L). 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslag från utskottet. 

Beslutet skickas till 

Miljöchef Susanne Nordström 

__________
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Dnr KS 2017/359 

KS § 197 Internkontrollplan 2017 - Integration- 
och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens 

internkontrollplan för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

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

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden har en 

skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen men även en 

möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic daterad 17 augusti 2017 

- Internkontrollplan 2017 – Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

- Protokoll 2017-08-23 KSTAU § 70 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef IAF 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

  

__________
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Dnr KS 2017/362 

KS § 198 Kännedomsärende: Utredning om 
Höghedens slalomanläggning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt samarbetsavtal med Säffle kommun ansvarar teknik- och fritidsnämnden 

för Åmåls kommuns fritidsanläggningar, däribland Höghedens slalomanläggning. 

Höghedens slalomklubb driver anläggningen. 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet gav 23 augusti 2017 teknik- och 

fritidsnämnden i uppdrag att arbeta vidare enligt det uppdrag som gavs av 

dåvarande tillväxtutskottet den 8 november 2011, § 197. 

Uppdraget innebär att utreda och redovisa samtliga avtal och utfästelser som 

nämnden eller dess företrädare har upprättat gentemot arrendatorn och andra 

aktörer på fastigheten, samt att genomföra en inventering och värdering av 

fastigheten och dess inventarier. 

Uppdraget ska återrapporteras till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 15 

november 2017 

Beslutsunderlag 

- Protokoll 2017-08-23 KSTAU § 73 

- Protokoll 2011-11-08 KSTAU § 197 

__________  
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KS § 199 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.  

Beslutsunderlag 

- Beslut om anställning av lärare från rektor/enhetschef Björn Odot från 7 augusti 

2017 

-Förteckning över personalchefens delegationsbeslut gällande lön från 5 

september 2017 

-Förteckning över personalchefens delegationsbeslut gällande ledighet med lön 

vid fackliga studier och lön från 5 september 2017 

- Delegationsbeslut Lag om färdtjänst 1 augusti - 31 augusti 2017 

- Delegationsbeslut försörjningsstöd 1 juli - 31 juli 2017 

- Delegationsbeslut försörjningsstöd flykting 1 juli - 31 juli 2017 

  

  

__________  
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KS § 200 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- KS AU 2017-08-30 

- KS TAU 2017-08-23 

- Överförmyndarnämnden 2017-08-21 

__________ 


