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Plats och tid

KS-salen kl. 09:00–12:15

Ledamöter

Michael Karlsson (S), ordförande
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande
Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordförande
Olof Eriksson (S)
Lars-Olov Ottosson (C), §§ 205-213, 2015-235
Ulla Berne (M)
Jan-Eric Thorin (L)

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Gustafsson (S), ersätter Christer Örtegren (S)
Barbro Axelsson (S), ersätter Mikael Norén (S)
Birgit Karlsson (MP), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP)
Christer Törnell (KD), ersätter Lars-Olov Ottosson (C) § 214
Michael Karlsson (M), ersätter Johan Paulsson (M)

Ersättare

Peter Olsson (V)
Thomas Olson (L)
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Sekreterare
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Ida Rådman

Ordförande

Michael Karlsson

Justerare

Cecilia Gustafsson

Anslag/bevis
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Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-11

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-17

Protokollets förvaringsplats

Kanslienheten

Underskrift

Ida Rådman

Datum då anslaget tas ned

2017-11-08

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11

2 (43)

Övriga deltagare

Justerare

Jeanette Lämmel, kommunchef
Stig-Arne Olsson, ekonomichef
Ida Rådman, kanslichef, ej § 234
Jan-Erik Samuelsson, tf förvaltningschef, integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen, § 211
Ann-Kristin Lövqvist, folkhälsostrateg, §§ 222-224
Daniel Nordholm, konsult, § 207
Henrik Aldén, plan- och bygglovshandläggare, §§ 207-208

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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Innehåll
Ärende

Justerare

Sida

KS § 205 Val av justerare

5

KS § 206 Godkännande av ärendelista

6

KS § 207 Detaljplan för Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1
(Eurocash Food AB) – Antagandehandlingar och granskningsutlåtande

7

KS § 208 Försäljning av fastighet Lunnegatan 18 (f d EFS-kyrkan), del av Berget 2

9

KS § 209 Verksamhetsplan 2018 - kommunstyrelseförvaltningen

11

KS § 210 Ekonomisk prognos efter augusti 2017 för Åmåls kommun

12

KS § 211 Delårsrapport/verksamhetsberättelse tertial 2, efter 31 augusti 2017 Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen

13

KS § 212 Delårsrapport/verksamhetsberättelse tertial 2, efter 31 augusti 2017 kommunstyrelseförvaltningen

14

KS § 213 Begäran från Åmåls kommunfastigheter AB om avsteg från beslutad
finanspolicy

15

KS § 214 Renovering alternativt nybyggnation av stall vid Åmåls Ridklubb

16

KS § 215 Godkännande av projektet ”Kulturskolan på väg..!”

17

KS § 216 Uppdrag om rutiner för projekt; ansökningar, beslut och återrapporter

18

KS § 217 Svar på remiss av verksamhetsplan och budget 2018 för Fyrbodals
kommunalförbund

19

KS § 218 Svar på remiss av budget Tillväxtmedel 2018 för Fyrbodals kommunalförbund

20

KS § 219 Svar på remiss av förstudie om gemensam drift/förvaltarorganisation för
välfärdsteknik från Västkom

21

KS § 220 Svar på remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra
Götalands län 2018-2020

23

KS § 221 Svar på remiss om förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Brudkullen, Åmåls kommun

24

KS § 222 Strategisk plan för minskad suicid i Åmåls kommun 2017-2019

25

KS § 223 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Åmåls kommun

26

KS § 224 Svar på medborgarförslag - angående tillsättande av samordnare mot
våldsbejakande extremism - Lisbeth Vestlund

28

KS § 225 Svar på medborgarförslag gällande överlåtelse av tomter - Katarina Paulsson
Karney

30

KS § 226 Svar på medborgarförslag om bättre kollektivtrafik med tåg mellan Göteborg
och Åmål - Lisbeth Vestlund m.fl.

31

Utdragsbestyrkande

Justerare
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KS § 227 Svar på medborgarförslag om att göra bussen som kör Åmåls-rundan mer
anpassad för funktionshindrade - Agneta Forsberg

32

KS § 228 Svar på motion om att utreda möjligheter och ekonomiska förutsättningar för
att bygga laddstolpar till elbilar i centrala Åmål - Kjell Kaså (C)

34

KS § 229 Svar på motion om möjlighet för kommunmedborgare att i Åmål kunna köpa
tågbiljett - Alf Alfredsson (SD)

35

KS § 230 Svar på motion om att minska storleken på stadsbussen i Åmål - Tomas
Lindström (-)

37

KS § 231 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2017

39

KS § 232 Rapportering av delegeringsbeslut

40

KS § 233 Rapportering av kommunala protokoll och tackskrivelse

41

KS § 234 Information om aktuella rekryteringar

42

KS § 235 Information om extra kommunstyrelsemöte 25 oktober

43
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KS § 205 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Cecilia Gustafsson (S) väljs som justerare.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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KS § 206 Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Ärenden om rekryteringar och extra kommunstyrelsesammanträde läggs till
ärendelistan, som därmed godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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Dnr KS 2016/331

KS § 207 Detaljplan för Åmål 4:17, 4:18, 4:19,
4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1
(Eurocash Food AB) – Antagandehandlingar
och granskningsutlåtande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Åmål 4:17,
4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner antagandehandlingar daterade 24 maj 2017 och
granskningsutlåtande daterat 11 september 2017.

Sammanfattning av ärendet
Den 12 oktober 2016, § 249, beslutade kommunstyrelsen att ge ett positivt
planbesked till Eurocash Food AB och att ge tillväxtenheten planuppdrag, med
prioritering framför övriga planärenden. Enligt plankostnadsavtalet ansvarar
Eurocash för upprättandet av planhandlingar och framtagande av erforderliga
utredningar som underlag för detaljplanen. Eurocash har anlitat Klara
Arkitektbyrå för att upprätta planhandlingar och ansvara för tillhörande
utredningar.
Förslaget till detaljplan har varit på samråd under tiden 2016-12-09 - 2017-01-06.
Ett samrådsmöte ägde rum 15 december 2016 där nio närboende medverkade
samt representanter från Eurocash/Axfood, Klara Arkitektbyrå (planförfattare)
och Åmåls kommun.
Under samrådsskedet inkom 21 yttranden. Synpunkter från närboende berörde i
huvudsak närheten till bostäder, påverkan från ökad trafik, parkeringsfrågor,
konsekvenser avseende boendemiljön m.m. Synpunkter från myndigheter berörde
i huvudsak fastighetsrättsliga frågor, förenlighet med miljöbalksfrågor, hälsa och
säkerhet samt trafik.
Arbete har fortgått efter planens samrådsskede. Vidare utredningar har, med
anledning av inkomna synpunkter, beställts avseende trafiksituationen, buller,
risker från E45 samt geoteknik. Arbete har också bedrivits rörande den planerade
byggnadens placering då detta var en stor fråga för närboende på samrådsmötet.
Planen har reviderats inför granskningsskedet utifrån inkomna synpunkter samt
resultat från kompletterande utredningar.
Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna och dessa ställdes ut för
granskning genom utställning i biblioteket och utskick på remiss till statliga och
kommunala remissinstanser samt närboende enligt fastighetsförteckning under
tiden 2017-06-19 - 2017-08-14. Planförslaget fanns under tiden också tillgängligt
på kommunens hemsida

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Under granskningstiden inkom 11 yttranden. Ytterligare ett yttrande väntas
komma från Trafikverket. De flesta yttranden kommer från privatpersoner där
merparten är bekymrade för trafik och buller.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott möte
daterat 20 september 2017 § 85
- Tjänsteskrivelse från plan-och bygglovshandläggare Henrik Aldén daterad 11
september 2017
- Granskningsutlåtande daterat 5 oktober 2017
- Antagandehandlingar daterade 25 maj 2017 (planhandling, två kartor)

Yrkande
Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till utskottets förslag.

Beslutet skickas till
Eurocash Food AB
Plan- och bygglovshandläggare Henrik Aldén
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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Dnr KS 2017/379

KS § 208 Försäljning av fastighet Lunnegatan
18 (f d EFS-kyrkan), del av Berget 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyckning ska ske enligt förslag. Innan
eventuellt beslut om försäljning fattas ska information om trafiksituationen
i Åmåls centrum inhämtas från teknik- och fritidsnämnden. Återrapport ska ske i
december månad.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun köpte 2014 dåvarande fastigheten Berget 1, före detta EFSkyrkan, med bakgrund i trafiksituationen och möjligheten att genomföra en
förbifart för centrumtrafiken. För att möjliggöra förbifarten skulle Berget 1 rivas.
En fastighetsreglering gjordes så att Berget 1 lades ihop med Berget 2.
Dock avsattes inga medel för att redovisa en nulägesanalys, utreda och projektera
för en förbättrad trafiksituation i centrum. Det har således inte genomförts någon
trafikutredning.
Enligt Åmåls kommunfastigheter AB:s underhållsplan föreligger stora
underhållskostnader för fastigheten. Bland annat är det planerat för byte av tak
samt ventilation med en uppskattad kostnad om 1 miljon kronor vardera.
Det finns tre hyresgäster i fastigheten: Samverket, Ria samt en privatbostad.
Detaljplan nr 11 är gällande för fastigheten och tillåter bostads- och/eller
affärsändamål.
En lantmäteriförrättning om avstyckning av Berget 2 kommer krävas före en
eventuell försäljning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott möte
daterat 20 september 2017 § 86
- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 13 september
2017

Yrkande
Lars-Olov Ottosson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avstyckning ska
ske enligt förslag. Innan eventuellt beslut om försäljning fattas ska information
om trafiksituationen i Åmåls centrum inhämtas från teknik- och fritidsnämnden.
Återrapport ska ske i december månad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkande från Lars-Olov Ottosson (C) och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun
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Kommunstyrelsen
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Beslutet skickas till
Enhetschef Tillväxtenheten
Magnus Dalsbo, ÅKAB
Teknik- och fritidsnämnden
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/294

KS § 209 Verksamhetsplan 2018 kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsplanen återremitteras för att de särskilda satsningar som
kommunfullmäktige beslutade om 21 juni 2017 § 134 ska föras in i
verksamhetsplanen för 2018 De avsedda satsningarna gäller utredning angående
attraktiv arbetsgivare, miljöstrategiskt arbete och trygghetssatsningar för barn och
unga.

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 tog beslut om i
februari 2016.
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.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskotts möte, daterat 27
september 2017 § 100
- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonason daterad 21 september 2017
- Verksamhetsplan 2018 kommunstyrelseförvaltningen reviderad 21 september
2017

Yrkande
Anne Sörqvist (C) yrkar att verksamhetsplanen återremitteras för att de särskilda
satsningar som kommunfullmäktige beslutade om 21 juni 2017 § 134 ska föras in
i verksamhetsplanen för 2018 De avsedda satsningarna gäller utredning angående
attraktiv arbetsgivare, miljöstrategiskt arbete och trygghetssatsningar för barn och
unga.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett återemissyrkande från Anne Sörqvist (C).
Ordföranden ställer proposition på detta och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutat att återremitterats.

Beslutet skickas till
Förvaltningschefen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/147

KS § 210 Ekonomisk prognos efter augusti
2017 för Åmåls kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fortsätter att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen, men
konstaterar att i nuläget behöver inga åtgärder vidtas med anledning av
prognosen.
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Efter augusti månads utgång uppgår beräknat underskott mot driftbudget
(årsprognos) för Åmåls kommun till -8,5 miljoner kronor (mkr). I föregående
prognos redovisades ett underskott på -2,2 mkr. Negativ förändring hänförs till
finansförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden, medan kommunstyrelse-,
integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden
förbättrar sina prognoser.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
102
- Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2017
- Ekonomisk prognos augusti 2017, daterad 21 september 2017

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/390

KS § 211 Delårsrapport/verksamhetsberättelse
tertial 2, efter 31 augusti 2017 - Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport/verksamhetsberättelse tertial 2 för
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunen
upprätta delårsrapport minst en gång per år.
I delårsrapporten beskrivs och kommenteras bland annat måluppfyllelse och
inriktningsmål som styr styrelsens/nämndens verksamhet utifrån Vision 2020.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott möte
daterat 20 september 2017 § 82
- Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef IAF Jan-Erik Samuelsson daterad 15
september 2017
- Delårsrapport/Verksamhetsberättelse tertial 2, 2017 för Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Tf förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/391

KS § 212 Delårsrapport/verksamhetsberättelse
tertial 2, efter 31 augusti 2017 kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporten och lägga rapporten till
handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport/verksamhetsberättelse tertial 2och
lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning skall kommunen
upprätta en delårsrapport minst en gång per år.
I delårsrapporten beskrivs och kommenteras verksamhetsberättelse och
måluppfyllelse och inriktningsmålen som styr styrelsens/nämndens verksamhet
utifrån Vision 2020.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
101
- Tjänsteskrivelse av kommunchef Jeanette Lämmel daterad 15 september 2017
- Delårsrapport/verksamhetsberättelse tertial 2 - kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunchefen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/200

KS § 213 Begäran från Åmåls
kommunfastigheter AB om avsteg från
beslutad finanspolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar Åmåls kommunfastigheter ABs begäran om att få
göra avsteg från ”Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern” antagen av
kommunfullmäktige 2016-04-27, när det gäller kapital- och räntebindningstider.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB har lämnat in en begäran till
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen om att få göra avsteg från ”Finanspolicy
för Åmåls kommunkoncern” avseende kapital- och räntebildning.
I sin begäran skriver styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB att med
utgångspunkt från bolagets lånestruktur, så som det ser ut idag, innebär den
fastställda finanspolicyn att bolaget vid låneförfall måste binda sina lån med korta
bindningstider (1-3 år). Utifrån dagens låga ränteläge skulle längre bindningstider
gynna bolaget och dess hyresgäster på lång sikt. Bolaget skulle med detta som
utgångspunkt få en låg genomsnittsränta under en längre period.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
103
- Tjänsteskrivelser från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 19 september
2017
- Skrivelse från Åmåls kommunfastigheter AB daterad 28 mars 2017

Beslutet skickas till
Åmåls kommunfastigheter AB
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/382

KS § 214 Renovering alternativt nybyggnation
av stall vid Åmåls Ridklubb
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Åmåls kommunfastigheter AB i uppdrag att ta
fram kostnadsunderlag för två olika alternativ: En ombyggnation av stallet
respektive en nybyggnation av stallet.

Jäv
Lars-Olov Ottosson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun och Åmåls Ridklubb har under en längre tid fört en dialog kring
behov av renovering alternativt nybyggnation av stallet. Åmåls kommun har
tillsammans med Åmåls Kommunfastigheter AB genomfört en
partneringupphandling.
Nuvarande stall uppfyller inte aktuella lagar och förordningar avseende bland
annat arbetsmiljölagen och direktiv från jordbruksverket. Fastigheten ägs av
Åmåls kommun.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterat
20 september 2017 § 81
- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 18 september 2017

Beslutet skickas till
Åmåls kommunfastigheter AB
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/380

KS § 215 Godkännande av projektet
”Kulturskolan på väg..!”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektet och driftsprojekt ”Kulturskolan på väg..!”
enligt bifogad beskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Med stöd från Kulturrådet kan projektet ”Kulturskolan på väg..!”
genomföras. Projektet som syftar till att nå fler, och nya, barn och ungdomar med
kreativa kulturaktiviteter består av prova-på-verksamheter inom kreativt
skapande, gatukonst, foto och media, workshops med konstnärer från Not Quite,
slöjdverkstad och teaterskola för barn.
Projekttiden omfattar perioden augusti 2017 – juni 2018 och kan finansieras inom
ramen för Kulturrådets utvecklingsbidrag om 500 000 kronor. Samtliga aktiviteter
är avgiftsfria för barn och ungdomar.
Kommunstyrelsen poängterar att projektet redan har påbörjats och vill ha
förbättrade rutiner kring projekt. Mer om detta i KS § 216, diarienummer
2017/432

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens kultur utskott daterat 13 september 2017 §
21
- Tjänsteskrivelse från Stefan Jacobsson daterad 7 september 2017
- Driftprojektregistrering

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kulturenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 216 Uppdrag om rutiner för projekt;
ansökningar, beslut och återrapporter
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram rutin för projekt
gällande ansökningar, beslut och återrapport.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen deltar i ett antal projekt varje år. Det finns behov av att förtydliga
kommunens arbetssätt gällande ansökningar, beslut och återrapporter.
Bakgrunden är driftsprojekt som igångsatts innan det politiska beslutet fattats. Se
diarienummer KS 2017/380.

Beslutet skickas till
Förvaltningschefen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/385

KS § 217 Svar på remiss av verksamhetsplan
och budget 2018 för Fyrbodals
kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Åmåls kommun ställer sig positiv till Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
verksamhetsplan och budget för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Fyrbodals
kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för 2018.
Budget för åren 2018-2020 visar en bild av förbundets basverksamhet.
Ambitionen är att förtydliga kommunalförbundets roll kopplat till målen så att det
blir tydligt vilka frågor förbundet arbetar med. Planen innehåller inga aktiviteter
utan dessa tas fram i en särskild plan av respektive beredning. Aktiviteterna är
arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls.
Ett antal styrande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen, nämligen
förbundsordningen för Fyrbodals Kommunalförbund och delregional
genomförandeplan Fyrbodal 2014-2020
Vägledande dokument är Vision Västra Götaland – Det goda livet, strategi för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020), Västra Götalands
regionala kulturplan 2016-2019och samling för social hållbarhet – Åtgärder för
jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
104
- Fyrbodals kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för år
2018
- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 19 september 2017

Beslutet skickas till
kansli@fyrbodal senast 26 oktober
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/386

KS § 218 Svar på remiss av budget
Tillväxtmedel 2018 för Fyrbodals
kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Åmåls kommun ställer sig positiv till Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
budget för tillväxtmedel 2018. Åmåls kommun vill att Företagsakuten Fyrbodal
och Ägarskifte Micro även tilldelas tillväxtmedel nästa år och att medel till dessa
tas ur den fria projektpotten.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Fyrbodals
kommunalförbunds förslag till budget för tillväxtmedel 2018.
Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett
verktyg för att genomföra våra gemensamma Genomförandeplan och Vision
Västra Götaland – Det goda livet. Tillväxtmedlen som tilldelats
kommunalförbundet är särskilt riktade för tillväxt i Fyrbodal genom satsningar på
näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
105
- Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson daterad den 21
september 2017
- Missiv – Remiss daterad den 12 september 2017
- Beskrivning av förstudier och projekt daterad den 8 september 2017
- Budget tillväxtmedel 2018

Beslutet skickas till
kansli@fyrbodal.se senast den 16 oktober 2017.
Marianne Carlsson, tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/371

KS § 219 Svar på remiss av förstudie om
gemensam drift/förvaltarorganisation för
välfärdsteknik från Västkom
Kommunstyrelsens beslut
Åmåls kommun beslutar om att lämna följande yttrande:
Det krävs en bra utvecklingsplan samt en övergripande strategi vid införande av
välfärdsteknik.
Det är svårt för enskilda kommuner att på kort och lång sikt kunna erbjuda
välfärdsteknik både ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. Utbudet
styrs idag från leverantörer och det är en växande marknad inom
välfärdsteknologi. Ett Välfärdscentrum måste se till individens behov och ta fram
bra produkter som verkligen är till nytta för den enskilde.
Kompabilitet är även viktigt, dvs att man ser till att systemen är kompatibla med
varandra i mesta möjliga mån. Att man försöker hitta system som är mer
plattformsoberoende. Att vi går mer mot standardiserade produkter.
Ett Välfärdscentrum som kan ge att en kommun stöd med välfärdsteknologi som
t ex förstudier, processkartläggningar, införandestöd, upphandling och
utbildning/support som ett första steg, men även hjälp med att utföra
välfärdstekniktjänster på distans framöver är till stor nytta och underlättar
införandet av tekniska lösningar inom välfärdsområdet för enskilda kommuner.
I förstudien kan man läsa att kommunerna som väljer att bli en del av
Välfärdscentrum ska fritt kunna välja vilka delar de vill ha råd, eller stöd från. På
detta sätt blir kommunerna erbjudna en komplett verktygslåda där de själva väljer
vilka och hur många verktyg de vill ta del av.
Det är även viktigt att ett regionalt Välfärdscentrum samarbetar med Västra
Götalandsregionen så att man kan arbeta mot samma plattformar.

Sammanfattning av ärendet
Det är svårt för enskilda kommuner att på kort och lång sikt kunna erbjuda
välfärdsteknik ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv framöver. Det tar
många gånger lång tid för välfärdsteknik att införas trots ett stort behov, samtidigt
som målgruppen initialt ofta är liten. Utbudet styrs idag även till stor del av
marknaden och inte utifrån individens behov. Tillsammans riskerar detta att i
slutänden påverka både kvaliteten och säkerheten för individen. En kommun kan
därför behöva stöd med att införa välfärdsteknik och även med själva utförandet
av insatser.
Enligt förstudien skulle ett regionalt/del-regionalt samarbete underlätta
utvecklingen av välfärdsteknologi. Desto fler kommuner som samarbetar och lär
av varandra, desto större synergi kan uppnås. Ett regionalt samarbete mellan
kommunerna i Västra Götaland vore därför fördelaktigt. Förslaget från

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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arbetsgruppen är därför att skapa en organisation, ett Välfärdscentrum, som ett
regionalt organisation dit alla 49 kommuner i Västra Götaland kan ansluta sig för
all typ av stöd, som rör välfärdsteknologi. Oavsett om det rör sig om vägledning,
utbildning, upphandling, införande eller utförande av välfärdstekniktjänster på
distans. Förslaget är ett införande i två steg där det första steget handlar om att
först sätta grunden för Välfärdscentrum med fokus på en organisation som kan
stötta kommuner inom hela eller delar av processen rörande välfärdsteknologi.
Andra steget handlar om att bygga vidare, till att även erbjuda förvaltning och
utförande av välfärdstekniktjänster på distans.
Kommunerna som väljer att bli en del av Välfärdscentrum ska fritt kunna välja
vilka delar de vill ha råd, eller stöd från. På detta sätt blir kommunerna erbjudna
en komplett verktygslåda där de själva väljer vilka och hur många verktyg de vill
ta del av.
Välfärdscentrum ska ha expertkunskap inom välfärdsteknologi och stötta
kommunen med att anpassade insatser i implementeringsarbetet med
välfärdsteknik inom hela, eller delar av processen. Kunna ta vara på erfarenheter,
kunskap, kompetens och framgångsfaktorer från kommunernas vid införande av
välfärdsteknik och att inspirera varandra. Välfärdscentrum ska också
tillhandahålla ett bibliotek av välfärdstjänster/produkter och ha en rådgivande
funktion för individcentrerad användning av välfärdsteknik.
Välfärdscentrum kommer att förstärka varje egen kommuns nuvarande
organisation men inte överta ansvaret för implementering.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott daterat 4
oktober 2017 § 2017
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 25 september
2017
- Missiv
- Förstudie kring gemensam drift/förvaltningsorganisation för välfärdsteknik

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11

23 (43)

Dnr KS 2017/274

KS § 220 Svar på remiss av regional
handlingsplan för klimatanpassning i Västra
Götalands län 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut
Åmåls kommun svarar på remissen enligt svarsformuläret med de synpunkter som
inkommit från berörda enheter.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny regional handlingsplan för
klimatanpassning i Västra Götalands län. Handlingsplanen utgör en central del i
Länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen
till ett förändrat klimat.
Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på utkastet till handlingsplan.
De dokument som ingår i remissen är:
- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020
- Bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åtgärder
- Svarsformulär
I Åmåls kommun har yttranden inkommit från miljöenheten, Räddningstjänsten
och Tillväxtenheten. Miljöenheten har synpunkter angående kapitlet Tillsyn.
Räddningstjänsten har inte något att erinra. Tillväxenheten är positiva till detta
arbete då det är tänkt att det skall bli lättare att följa och jobba mot målen som
länsstyrelsen och regionens kommuner satt upp.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Ida Tornestrand daterad 2 oktober
2017
- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020
- Bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åtgärder
- Svarsformulär
- Bilaga från miljöenheten

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen senast 13 oktober
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/392

KS § 221 Svar på remiss om förslag till beslut
och skötselplan för det planerade
naturreservatet Brudkullen, Åmåls kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Länsstyrelsens Västra Götalands län
förslag om att inrätta naturreservatet Brudkullen.

Sammanfattning av ärendet
Efter initiativ från markägaren har Länsstyrelsen Västra Götalands län upprättat
förslag om att inrätta naturreservatet Brudkullen omfattande 13 hektar sydost om
Fengerfors i Åmåls kommun. Syftet med reservatet är bland annat att bevara den
biologiska mångfalden på platsen samt att tillgängliggöra den talldominerade
naturskogen för allmänheten.
Förslaget har remitterats till Åmåls kommun inom ramen av ett så kallat
myndighetssamråd.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterat
20 september 2017 § 89
- Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 15 september 2017
- Länsstyrelsens Västra Götalands län förslag till beslut om inrättande av
reservatet Brudkullen

Beslutet skickas till
vastragotaland@lansstyrelsen.se (ange dnr 511-16372-2013 i ämnesraden) senast
23 oktober
Miljöenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/331

KS § 222 Strategisk plan för minskad suicid i
Åmåls kommun 2017-2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Strategisk plan för minskad suicid i Åmåls kommun
2017-2019.

Sammanfattning av ärendet
Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem. I Sverige avled år 2015 totalt 1 171
personer, 15 år eller äldre, i suicid. Av dessa var 72 procent män varför det även
är en jämställdhetsfråga. Fullbordad suicid är betydligt vanligare bland män än
bland kvinnor medan suicidförsök är vanligare bland kvinnor. Bakom varje
person som fullbordar suicid ligger cirka 20 allvarliga suicidförsök.
Detta strategidokument ska ge stöd och underlag till kommunens medarbetare
som kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna som kan vara i risk för
suicidala handlingar. Syftet med strategin är att förebygga psykisk ohälsa och
tidigt upptäcka barn, unga och vuxna som kan vara i denna risk.
Inriktningen för kommunens självmordspreventiva arbete förtydligas genom tio
strategier som Åmåls kommun, i samverkan med berörda organisationer, önskar
arbeta med inom ramen för ämnet suicid prevention. Strategierna är utformade
utifrån det nationella förslag som framarbetats av Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen, med en viss modifiering för att passa lokala behov. Dessa nio
nationella strategier är kompletterade med en tionde strategi för beredskapen av
hantering av suicid.
Till strategierna finns en handlingsplan/larmkedja med viktig information till
berörda personer kring en självmordsbenägen person.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterat
20 september 2017 § 78
- Förslag till Strategisk plan för minskad suicid i Åmåls kommun 2017-2019
- Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist daterad 30 juni 2017

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag.

Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/332

KS § 223 Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism i Åmåls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den strategiska delen av Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism för Åmåls kommun, det vill säga del 1.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande
extremism för Åmåls kommun, det vill säga del 2. Detta beslut sker under
förutsättning att kommunfullmäktige antar dokumentets del 1.

Sammanfattning av ärendet
En grundbult i det svenska folkstyret är fri åsiktsbildning och allmän och lika
rösträtt. Utifrån denna princip bygger vi vår tilltro till demokratiska system och
respekten för allas lika värde. Det är viktigt att ha skyddsnät och beredskap mot
krafter som på olika sätt vill rucka på grundläggande värderingar i vårt samhälle.
Det är med utgångspunkt i demokratin som en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism formats. Handlingsplanen ska underlätta arbetet kring våldsbejakande
extremism och vara en viktig länk i vår strävan att vara en kommun där invånarna
känner sig trygga och inkluderade i den sociala samvaron.
Våldsbejakande extremism har sin udd riktad mot vårt demokratiska samhälle i
vilket kommunerna utgör basen. Våldsbejakande extremism hotar och angriper
också enskilda kommunmedlemmars fri- och rättigheter. Det ligger därför i
allmänintresset enligt kommunallagen att på olika sätt värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Särskilt på kommunal nivå finns goda möjligheter att
med stöd av kommunallagen vidta demokratistärkande åtgärder och
överenskommelser kring åtgärder mot terrorism.
Handlingsplanen lägger upp riktlinjerna för hur Åmåls kommun ska arbeta för att
påbörja en process mot ett strukturerat arbete mot våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen har beretts i samråd med polisen och förvaltningarna i Åmåls
kommun med hjälp av samordnaren i Värmland. Del 1 är en övergripande
ahndlingsplan som ska antas av fullmäktige, medan del 2 är en lokal
handlingsplan som antas av kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterat
20 september 2017 § 79
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism för Åmåls kommun
- Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist daterad 30 juni 2017

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2016/140

KS § 224 Svar på medborgarförslag - angående
tillsättande av samordnare mot våldsbejakande
extremism - Lisbeth Vestlund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att kommunen arbetar aktivt med
frågan, men inte på det vis som föreslås i medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att Åmåls kommun ska ha en samordnare mot
våldsbejakande extremism och tydliga riktlinjer för detta arbete har inkommit.
Arbetet mot våldsbejakande extremism pågår och en handlingsplan är utarbetad i
bred samverkan. Handlingsplanen har en förklarande kunskapsdel samt en del där
struktur, ansvarsfrågor och arbetssätt beskrivs.
Framgångsrik samverkan inkluderar såväl främjande, förebyggande som
motverkande åtgärder mot våldsbejakande extremism. På ett övergripande och
politiskt plan tas området upp i Styrgruppen för välfärd och folkhälsa.
Styrgruppen för ungdoms- och vuxencentralen diskuterar och ger uppdrag för det
konkreta utförandet.
Arbetet sker till stor del inom ramen för det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet och ska primärt utföras i ordinarie verksamhet och i de
samverkansstrukturer som finns i kommunen. Det är viktigt att kommunen har en
utsedd funktion som ansvarar för arbetet mot våldsbejakande extremism.
Folkhälsostrategen är utsedd kontaktperson, med samverkan med nationell och
regional samordnare. Två samordnare på ungdoms- och vuxencentralen är
utsedda. Avdelningschefen IFO ansvarar för relevant utbildning och kan bevilja
medel till utbildningsinsatser och andra aktiviteter som kan behöva sättas in.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att medborgarförslaget ska
anses besvarat då intentionen i medborgarförslaget är uppfylld.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterat
20 september 2017 § 80
- Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist 22 augusti 2017
- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund

Yrkande
Anne Sörqvist (C) yrkar att medborgarförslaget ska avslås med motiveringen att
kommunen arbetar aktivt med frågan, men inte på det vis som föreslås i
medborgarförslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen tillväxt- och
arbetsmarknadsutskottets förslag och yrkande från Anne Sörqvist (C).
Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutat enligt yrkande från Anne Sörqvist (C).

Beslutet skickas till
Förslagsställare Lisbeth Vestlund
Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2016/273

KS § 225 Svar på medborgarförslag gällande
överlåtelse av tomter - Katarina Paulsson
Karney
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om överlåtelse av tomter.
Erbjudanden till privatpersoner om tomter kostnadsfritt kan innebära att
kommunen bryter mot kommunallagen beträffande förbudet mot gynnande av
enskild.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från Katarina Paulsson Karney har inkommit 29 juni 2016.
Förslagsställaren föreslår att Åmåls kommun ska erbjuda attraktiva tomter
kostnadsfritt till privatpersoner för småhusbyggnation. Utöver att erbjuda
kostnadsfria tomter föreslås att Åmåls kommun ska bekosta framdragning av el,
vatten och fiber. Vidare föreslås att överlåtelsen ska villkoras med tidsperioder för
byggnation.
Att erbjuda privatpersoner attraktiva tomter kostnadsfritt kan innebära att
kommunen bryter mot kommunallagen 2 kap 2 § beträffande förbudet mot
gynnande av enskild. Då effekten blir att vissa gynnas ekonomiskt framför andra,
om det inte finns ett tydligt allmänt intresse som väger upp. Det har även en större
påverkan på marknaden i stort, då privata aktörer antagligen kommer få svårare
med kostnadstäckning för att bereda och planera mark för framtida försäljning

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterat
20 september 2017 § 87
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott
daterat 7 december 2016, § 89
- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 4 september
- Medborgarförslag från Katarina Paulson Karney inkom 29 juni 2016

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Enhetchef Tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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Dnr KS 2017/184

KS § 226 Svar på medborgarförslag om bättre
kollektivtrafik med tåg mellan Göteborg och
Åmål - Lisbeth Vestlund m.fl.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat då Åmåls kommun har
ett pågående samarbete med Västtrafik för kollektivtrafikens utveckling genom
bland annat återkommande dialogmöten.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in undertecknat av tolv stycken förslagsställare
gällande utökning av senare tågturer mellan Göteborg och Åmål, för att ge större
möjlighet till arbets- och studiependling, samt deltagande i fritidsaktiviteter. Att
använda allmänna kommunikationer går i linje med målsättningen att leva mera
fossilfritt menar förslagsställarna.
Medborgarförslaget föreslår att Åmåls kommun omgående inleder förhandling
med Västtrafik om att fler tåg senare på kvällen ska trafikera sträckan Göteborg –
Åmål.
Åmåls kommun har ett pågående samarbete med Västtrafik gällande
kollektivtrafikens utveckling genom bland annat återkommande dialogmöten.
Västtrafik har tagit fram en grov uppskattning av ekonomiska konsekvenser för
ett tåg mellan Göteborg-Åmål med avgång kl. 21.15 från Göteborg. Det är
beräknat för ett helårståg dagligen. Västtrafik har inte beaktat kostnader för
infrastruktur, resande och biljettintäkter, övriga kostnader.
Trafikkostnaderna beräknas uppgå runt 3,2 mkr/år.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
110
- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 5 september
2017
- Medborgarförslag inkom 20 mars 2017

Beslutet skickas till
Förslagsställarna
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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Dnr KS 2017/217

KS § 227 Svar på medborgarförslag om att göra
bussen som kör Åmåls-rundan mer anpassad
för funktionshindrade - Agneta Forsberg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat utifrån Västtrafik
svar om att varje fordonstyp väljs utifrån framkomlighet och behov av kapacitet
för aktuell busstur.
Vidare ska medborgarförslagets intentioner tas i beaktande vid nästa upphandling
av kollektivtrafik.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Agneta Forsberg den 7 april 2017.
Förslagsställaren föreslår att en mer lämpad handikappanpassad buss som kör
Åmåls-Rundan ska införskaffas.
Västtrafik är det företag som har hand om kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Medborgarförslaget har skickats till Västtrafik som inkommit med följande
yttrande:
”När det gäller Åmålsrundan så trafikeras den av en buss med totalt 28 sittplatser
i bussen.
Det finns 5 fasta + 2 viksäten vid rullstol/barnvagnsplatsen där nere och 21 säten
efter trappstegen.
Inför varje ny trafikupphandling beskrivs resandet och sedan väljs de
fordonstyper som är lämpliga ut utifrån framkomlighet och behov av kapacitet.
Åmålsrundan är en linje som går in på vissa mindre vägar så storleken på bussen
kan inte var så stor för att kunna komma fram varför valet av denna busstyp.
Vi vet att det är många äldre som åker denna buss, o ofta har med rullatorer o
begränsad rörlighet.
Förare brukar hjälpa till med att spänna fast rullstolen. Den går att spänna fast på
två olika sätt. Det ena alternativet är att resenären får åka baklänges vilket inte är
så populärt. Det andra alternativet gör att rullstolen tar mycket mer plats men då
åker de med färdriktning. Det är inte så gott om plats när man väljer det andra
alternativet och det inträffar ca en gång per vecka då man får med sig en
rullstolsbunden resenär något som kan påverka upplevelsen av rymligheten i
bussen för de andra passagerarna.
Att byta ut en buss mot en annan (förutsatt att det finns en annan buss som klarar
uppdraget) under en avtalsperiod skulle innebära ökade kostnader och är något vi
behöver se över om det är lämpligt att göra.”

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
111
- Tjänsteskrivelse av enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 6 september
2017
- Medborgarförslag från Agneta Forsberg inkom 7 april 2017

Yrkande
Jan-Eric Thorin (L) tilläggsyrkar att fullmäktige föreslås besluta att
medborgarförslagets intentioner ska tas i beaktande vid nästa upphandling
av kollektivtrafik.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag, nämligen tillväxt- och
arbetsmarkandsutskottets förslag, och ett tilläggsyrkande från Jan-Eric Thorin (L).
Ordföranden ställer proposition på dem i tur och ordning och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutat enligt dem båda.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Enhetschef Tillväxtenheten
Upphandlaren
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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Dnr KS 2016/426

KS § 228 Svar på motion om att utreda
möjligheter och ekonomiska förutsättningar för
att bygga laddstolpar till elbilar i centrala Åmål
- Kjell Kaså (C)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att arbete pågår
inom ramen för kommunens klimat- och energiarbete för kommunens egna
fordon, fastighetsägare och det privata näringslivet.

Sammanfattning av ärendet
Kjell Kaså (C) har inkommit med motion om att utreda möjligheter och
ekonomiska förutsättningar för att bygga laddstolpar till elbilar med bidrag från
Naturvårdsverket i centrala Åmål.
På torget i centrala Åmål finns idag en laddstolpe för två elbilar. Inom ramen för
Åmåls klimat- och energiarbete har ett arbete påbörjats för att uppföra ett antal
laddstolpar för elbilar i kommunen. Arbetet stöds av Åmåls kommuns energi- och
klimatstrateger som bistår med ansökan om finansiering via Klimatklivet.
Arbetet med att uppföra ett antal laddstolpar i kommunen omfattar både
kommunens egna fordon, fastighetsägare och det privata näringslivet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
106
- Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare Marianne Carlsson den 21 september
2017
- Motion från Kjell Kaså (C)

Beslutet skickas till
Marianne Carlsson
Kjell Kaså (C)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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Dnr KS 2017/172

KS § 229 Svar på motion om möjlighet för
kommunmedborgare att i Åmål kunna köpa
tågbiljett - Alf Alfredsson (SD)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium tillskriver de ansvariga
tågoperatörerna i området och framför Åmåls kommuns krav på att det ska
vara möjligt att i Åmål köpa biljetter till tågen. Därmed anses motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit den 16 mars 2017 undertecknad av Alf Alfredsson (SD).
Motionen föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att omedelbart se till så att
det öppnas en möjlighet för kommunmedborgarna att kunna köpa tågbiljetter i
Åmål. Hur biljettköp ska gå till eller genom vilka aktörer detta lämpligast kan
möjliggöras bör omedelbart arbetas fram så att biljettköp i Åmål blir en möjlighet.
I Åmål är merparten av tågen som trafikerar stationen så kallade Vänertåg, där SJ
är operatör. På dessa tåg gäller SJs villkor vilket bland annat innebär att
resenären inte kan köpa biljett ombord.
SJ hade tidigare en biljettautomat i väntsalen på stationshuset, som de valde att
plocka bort under 2016 och SJ har efter det inte lyckats få till något
försäljningsombud för sina biljetter i Åmål.
Västtrafik är ett trafikföretag som har hand om hela kollektivtrafiken i Västra
Götaland. Västtrafik har ett försäljningsombud i Åmål, ICA Supermarket, där
man kan köpa färdbevis så som periodkort och kontoladdning.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att ansvaret för tågbiljettförsäljning
ligger på tågoperatörerna. Vid kommunens kontakt med SJ så meddelar SJ att
anledningen av borttagandet av biljettautomaten var på grund av för få
användare.
Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet föreslår kommunfullmäktige beslutar att
Åmåls kommun tillskriver de ansvariga tågoperatörerna i området och framför
kommunens önskan om att möjligheten att köpa biljett till tågen i Åmål ska
förbättras. Därmed anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
108
- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 4 september
2017
- Motion från Alf Alfredsson (SD) inkommen 16 mars 2017

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges
presidium tillskriver de ansvariga tågoperatörerna i området och framför Åmåls
kommuns krav på att det ska vara möjligt att i Åmål köpa biljetter till tågen.
Därmed anses motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition från yrkande från Michael Karlsson (S) och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Enhetschef Tillväxtenheten
Alf Alfredsson
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11

37 (43)

Dnr KS 2017/190

KS § 230 Svar på motion om att minska
storleken på stadsbussen i Åmål - Tomas
Lindström (-)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen utifrån Västtrafiks svar. Västtrafik
meddelar att de beslutar om sina bussars storlek utifrån hur många passagerare
busslinjen har när det är mest resenärer. Ett inköp av mindre bussar är inte
hållbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Lindström (-) har inkommit med en motion den 22 mars 2017. Motionen
föreslår att de bussar som kör genom Åmål bör vara mindre samt att Åmåls
kommun ska genomföra ett dialogmöte med Västtrafik.
Västtrafik är det företag som har hand om kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Motionen har skickats till Västtrafik som inkommit med följande svar:
”Västtrafik dimensionerar bussarna efter linjens resenärstoppar, som oftast sker i
arbets- och skolpendlingstiderna på förmiddag och eftermiddag, inför varje ny
trafikupphandling. Att köpa in mindre bussar som sedan kör under dagen och
kvällarna när färre personer reser är inte hållbart ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv då det i vissa fall skulle innebära att vi hade behövt köpa in dubbelt så
många bussar. Det ger inte heller någon marginell miljövinst att köra med mindre
bussar som kan motivera den kostnaden. Ca. 95 % av Västtrafiks fordon körs på
förnybara bränslen.
Linjerna i Åmål har uppdrag mot Mellerud, Bengtsfors, Ed, Säffle m.fl. vilket kan
innebära att bussarna inte är fulla när de lämnar eller kommer till Åmål men
plockar upp och släpper av personer längs med sträckan och då behövs
kapaciteten.
Ronden-bussarna är bussar som trafikerar mellan de stora sjukhusen i Västra
Götaland. Dessa kan uppfattas som stora och ofta ses med få resenärer men
bussarna behöver vara så stora för att kunna transportera sjukresenärerna på ett
komfortabelt sätt och innehåller andra typer av komfort än en vanlig buss så som
exempelvis handikapptoalett.
Ett dialogmöte är inbokat mellan kommunen och Västtrafik den 27 september.”

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott mötedaterat 27
september 2017 § 109
- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 4 september
2017
- Motion från Tomas Lindström (-) inkom 22 mars 2017

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutet skickas till
Motionären
Enhetschef Tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11

39 (43)

Dnr KS 2017/110

KS § 231 Redovisning av obesvarade motioner
och medborgarförslag 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag
som inte har beretts färdigt redovisas av kommunstyrelsen. Redovisningen ska
göras på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober.
Den 21 september 2017 var 25 motioner obesvarade och 21 medborgarförslag
obesvarade.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 §
112
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Ida Tornestrand daterad 21 september
2017
- Redovisning av obesvarade motioner daterad 19 september 2017
- Redovisning av obesvarade medborgarförslag daterad 19 september 2017

Beslutet skickas till
Kanslienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11

40 (43)

KS § 232 Rapportering av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen godkänns.

Beslutsunderlag
-Delegeringsbeslut från miljöchefen från 12 september 2017
-Delegeringsbeslut angående riksfärdtjänst 1-30 september 2017
-Delegeringsbeslut angående färdtjänst 1-30 september 2017
-Delegeringsbeslut angående försörjningsstöd 1-31 augusti 2017
-Delegeringsbeslut angående försörjningsstöd, flykting 1-31 augusti 2017
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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KS § 233 Rapportering av kommunala protokoll
och tackskrivelse
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-27
- Protokoll kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 2017-09-20
- Protokoll kommunstyrelsens kulturutskott 2017-09-13
- Protokoll Överförmyndarnämnden 2017-09-11
- Tackskrivelse från Anne Sörqvist (C)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11
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KS § 234 Information om aktuella rekryteringar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Jeanette Lämmel informerar om följande pågående rekryteringar:
-Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen
-Förvaltningschef för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen
-Enhetschef för tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 235 Information om extra
kommunstyrelsemöte 25 oktober
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om extra kommunstyrelsemöte 25 oktober 17:15.

Beslutsunderlag
-Ansökan från IF Viken
-Ansökan från Tösse bygdegårdsförening
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

