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KS § 245 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Lotta Robertsson Harén (MP) utses som justerare. 

__________  
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KS § 246 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende om extra kommunstyrelsemöte läggs till ärendelistan, som 

därmed godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/384 

KS § 247 Delårsrapport efter 31 augusti 2017 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2017. Det ekonomiska resultatet 

för kommunen under januari-augusti 2017 uppgår till 40,1 miljoner kronor (mkr), 

att jämföra med 64,3 mkr motsvarande period föregående år. Beräknat 

helårsresultat uppgår till 7,5 mkr. Jämfört med budget är detta en avvikelse på -

8,5 mkr. Balanskravsprognosen för det justerade helårsresultatet pekar mot att 

balanskravet kommer att nås under 2017, efter beräknade ianspråktagna medel för 

flyktingverksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 116 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2017 

- Delårsrapport 2017-08-31, Åmåls kommun – daterad 16 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr KS 2017/419 

KS § 248 Delårsrapport efter augusti 2017 - 
Teknik- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner för Åmåls del delårsbokslutet 2017 för teknik- 

och fritidsnämnden Säffle-Åmål och lägger det till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden är en gemensam nämnd sedan 2011. Nämnden ger 

service inom områdena infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritid samt 

lokalvård. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 

avgiftsfinansierade verksamheter. 

Teknik- och fritidsnämnden har tre övergripande mål för 2017. Två av tre mål 

bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. Målet årets friluftskommuner har för 

Säffle har en nedåtgående trend efter årets avstämning medan Åmål för samma 

övergripande mål har en uppåtgående trend. Målet ”Teknik- och fritidsnämnden 

ska med hög kvalitet och god service aktivt och i samverkan utveckla en hållbar 

och trygg kommun” bedöms ha en uppåtgående trend i båda kommuner. Målet 

”Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en 

allsidig och rörelsefrämjande verksamhet” bedöms ha en uppåtgående trend. Det 

sistnämnda målet gäller endast Säffle. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +1 200  tusen kronor 

(tkr) för de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 200 tkr avser Säffle och 

+/-0 avser Åmål. Utredningen av hur komponentavskrivningen kommer att 

påverka skatt- respektive avgiftskollektiv är inte klar. Avvikelser kring 

avskrivning och ränta har därför inte kunnat kommenteras i prognosen. För de 

avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-verksamheten ett 

överskott med +400 tkr och verksamheten för renhållning -3 100 tkr. VA-

verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med +1 000 tkr och 

renhållningen i Åmål ett underskott med -1 250 tkr. 

När det kommer till investeringsuppföljning, så planerar man att genomföra VA-

jobb för anslutning Tössebäcken. Arbetet förväntas pågå över årsskiftet. I fall det 

vinnande anbudet för de planerade åtgärderna för Tösse vattenverk/torn överstiger 

de tilldelade medlen till projektet, kommer medel från den aktuella budgetposten 

användas för att finansiera projektet, då projekten är tätt sammankopplade. 

Investering för pumpstation Brosjön har beslutats flyttas fram till 2018, då 

omprioritering krävs eftersom Pilgatans pumpstation och pumpstationerna 

Mässviksvägen och Bro har akuta behov av renovering. 

När det gäller investeringen Fengerfors biodammar föreslås dessa investeringar 

skjutas fram för genomförande först 2020, då mer tid erfodras för att färdigställa 

kompletterande utredningar, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag, 

genomförande av upphandling och förberedande markköp. Detta eftersom helt ny 
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teknik har introducerats på marknaden, vilket skulle innebära ett mycket mer 

effektivt sätt av avskilja slam. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 117 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden daterat 12 september 2017 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson daterat 5 september 

2017 

- Delårsrapport efter augusti 2017 Teknik- och fritidsnämnden daterad 5 

september 2017 

- Investeringsprognos efter augusti 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/424 

KS § 249 Delårsrapport jan-aug 2017 
Samordningsförbundet BÅDESÅ (Bengtsfors, 
Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner för Åmåls kommuns del delårsrapporten för 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) 

och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundet BÅDESÅ fick bidrag från medlemmarna med 5 483 tusen kronor 

(tkr) och hade dessutom 786 tkr i eget kapital från 2016. Det betyder att förbundet 

totalt, med egna medel, har 6 083 tkr i tillgångar. Av dessa har man för 2017 

budgeterat 5 710 tkr och har för att säkerställa likviditeten ett budgeterat överskott 

om 559 tkr. Prognosen för 2017 beror dels på hur insatsansvariga kan tillsätta 

vakanta tjänster och nya initiativ kring långtidssjukskrivna och nysvenskar som 

förväntas starta under hösten. Mycket tyder på att en del initiativ inte startar som 

planerat. Prognosen är ett eget kapital på ca 1 200 tkr. Av detta är 559 tkr ett 

planerat överskott för att ha likviditet. Förbundet står inför en förändring av 

förbundschef under 2018 och har planerat för att klara det smidigt med 

överlappning. 

Förbundet har under detta år främst arbetat kring ”integrerad samverkan”. Utöver 

det finns medel till långtidssjukskrivna i Säffle och en del olika förberedande 

insatser för nysvenskar. Förbundets insatser ska inte ersätta den samverkan som 

redan finns utan komplettera den. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 118 

- Delårsrapport jan-aug 2017 Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/147 

KS § 250 Ekonomisk prognos efter september 
2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter september månads utgång uppgår beräknat underskott mot driftbudget 

(årsprognos) för Åmåls kommun till -9,1 miljoner kronor (mkr). I föregående 

prognos redovisades ett underskott på -8,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 119 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 17 oktober 2017 

- Ekonomisk prognos, september 2017 daterad 17 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/262 

KS § 251 Barn- och utbildningsnämndens 
avgifter 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar nedanstående avgifter för år 2018 inom förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet. 

Avgifterna följer det inkomsttak som fastställs av Skolverket årligen. 

Verksamhet Avgift/taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

- första barnet 3 % 

- andra barnet 2 %  

- tredje barnet 1 % 

- fjärde barnet 0 % 

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 timmar/vecka 

är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

- första barnet 2 % 

- andra barnet 1 %  

- tredje barnet 1 % 

- fjärde barnet 0 % 

Pedagogisk 

omsorg 

Förskolebarn: se förskola 

Skolbarn: se fritidshem 

Reservation 

Lars-Olov Ottosson, Michael Karlsson (M), Johan Paulsson (M) och Jan-Eric 

Thorin (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen (1991:900) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 

nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 

högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-11-08  12 (35) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barnomsorgsavgifterna i Åmåls kommun grundas på inkomsten i hushållet där 

barnet är folkbokfört och med ett tag för hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket 

indexregleras och fastställs av Skolverket inför varje år (för 2017 uppgår 

inkomsttaket till 45 390 kronor per månad). 

I april 2017 antog barn- och utbildningsnämnden förslag om avgifter inom 

förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2018 (BUN § 57). 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

(KF § 128) för att Barn- och utbildningsnämnden skulle återkomma med en taxa 

baserad på vistelsetid i stället för inkomst. Ärendet togs upp i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott i augusti BUNAU § 39 och i 

kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 93) och återremitterades till barn- och 

utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde då en 

utredning som påvisade ökad kostnader samt minskade intäkter för att införa ett 

system där taxan baseras på vistelsetid. Ärendet har därefter tagits upp på barn- 

och utbildningsnämndens möte i oktober (BUN § 138), där förslaget om att 

behålla en taxa baserad på inkomst godkändes. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 115 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat 19 oktober 2017 § 

138 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 september 2017 

- Utredning av förvaltningschef och controller daterad 28 september 2017 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 30 augusti 2017 § 93 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige daterat 21 juni 2017 § 128 

Yrkande 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Lars-Olov Ottosson (C) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för att genomföra den utredning avseende taxa som 

fullmäktige avsåg. 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar bifall till yrkande från Lars-Olov Ottosson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen 

återremissyrkande från Lars-Olov Ottosson (C) och utskottets förslag. 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter ställs proposition 

på utskottets förslag och ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har 

beslutat enligt utskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/374 

KS § 252 Äskande från teknik- och 
fritidsnämnden om investeringsmedel för 
byggnation av gata till Åmål 4:16 (Tovek)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår teknik- och fritidsnämndens äskande om extra 

investeringsmedel om 1 500 tkr för att bygga ut för gata till Åmål 4:16 (Tovek), 

då nämnden kan omdisponera medel inom befintligt investeringsbudget. 

Kommunfullmäktige avslår äskandet om höjd driftsbudgetram med 77 tkr/år från 

och med 2018 för att täcka ökande kapital- och driftskostnader, då nämnden kan 

hantera de ökade driftkostnaderna inom befintlig driftbudget. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har sålt fastigheten Åmål 4:16 på Bengtsforsvägen 2 till Toveks 

förvaltning AB som också beviljats bygglov och byggt en lastbilsverkstad som 

färdigställts i början av juli 2017. 

För att få tillträde till fastigheten krävdes att kommunen skulle bygga ut ca 155 m 

gata i enlighet med detaljplanen och gatuenheten har informellt getts detta 

uppdrag. Inledningsvis var teknik- och fritidsförvaltingens avsikt att man skulle 

bygga ut gatan för medel inom 2017 års investeringsram men efter att det 

diskuterats med kommunledning har man ändrat uppfattning. Teknik- och 

fritidsförvaltingens hade bl a tänkt använda investeringsmedel för 

beläggningsarbeten men har förstått att man politiskt vill att medel avsedda för 

beläggning ska användas för upprustning av befintliga gator. 

Utbyggnad av gata för Åmål 4:16 visade sig efterhand också bli dyrare än teknik- 

och fritidsförvaltingen från början räknat med eftersom man vid bygglovgivning 

valde att placera byggnad och tomt på en förhållandevis låg nivå (höjd över 

havet). Det innebar att gatan fick sänkas ca 1 m med mer omfattande sprängning 

och nybyggnad av fastighetinfart till befintlig fastighet som följd. 

Med anledning av ovanstående menar teknik- och fritidsnämnden att 

investeringsmedel för utbyggnad av gata behöver tillföras teknik- och 

fritidsnämnden. Gatuutbyggnaden är kalkylerad att kosta ca 1 500 tkr. 

Teknik- och fritidsförvaltningen behöver också få förstärkning av sin 

driftbudgetram med totalt 77 tkr/år för att täcka ökade kapitalkostnader (50,7 

tkr/år) och ökade drift och underhållskostnad (26,3 tkr/år) för tillkommande 

gatuytor. 

Ekonomichefen framför att den investeringsram som Åmåls kommunfullmäktige 

tilldelar respektive nämnd är att betrakta som en ram till vilken nämnden har att 

förhålla sig inom. Detta innebär att respektive nämnd får disponera sin ram, 

utifrån de riktlinjer som finns i ”Investeringsregler – anläggningstillgångar”, 

antagen av Åmåls kommunfullmäktige den 25 november 2015. Undantag från 
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denna regel är om kommunfullmäktige väljer att fatta beslut om särskilda 

investeringsobjekt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 1 november 2017 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 22 augusti 2017 

- Tjänsteyttrande från gatuchef Niklas Ekberg daterat 12 juli 2017 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/107 

KS § 253 Energi- och klimatstrategi för Åmåls 
kommunkoncern 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar energi- och klimatstrategi för Åmåls kommunkoncern. 

Kommunstyrelsens beslut 

De föreslagna bilagorna till strategin behandlas vidare vid kommunstyrelsemötet 

29 november 2017. 

Årlig återrapport av kommunens arbete utifrån energi- och klimatrategin sker till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Internationella konventioner och svensk klimatpolitik slår fast att det är 

nödvändigt att begränsa koldioxidutsläppen till atmosfären. Fortsatta ökningar av 

koldioxidhalten i atmosfären leder i förlängningen till radikala förändringar för 

allt biologiskt liv. Både utsläppen och dess konsekvenser är globala och 

samverkan och krafttag på alla nivåer i samhället behövs för att vända den 

pågående trenden.  

Det övergripande målet i svensk miljöpolitik är det så kallade generationsmålet 

vilket innebär ”att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser.” Detta betyder bland annat att andelen förnybar energi måste 

öka och att energianvändningen effektiviseras. 

Som ett led i Åmåls kommuns arbete med energi- och klimat frågan har 

miljöenheten, i mars 2016, fått kommunstyrelsens uppdrag att upprätta ett förslag 

till ny energi- och klimatstrategi. Under 2016 upprättades förslaget till dokument 

medan det interna förankringsarbetet i första hand har skett under 2017. Arbetet 

med att ta fram dokumentet är ett samarbete mellan strateger vid Dalslands Miljö- 

och Energiförbund, Åmåls kommuns interna miljöstrateg och en referensgrupp 

bestående av tjänstemän från enheter med stor betydelse för energiförbrukning 

och klimatpåverkan. Dokumenten innehåller en strategisk del som ska beslutas 

politiskt och mer föränderliga arbetsdokument bestående av nulägesbeskrivning, 

handlingsplan och uppföljningsmanual. De föränderliga dokumenten kommer att 

uppdateras på årsbasis.  

Strategin har remitterats till berörda förvaltningar och muntliga samråd har skett 

med kommunens centrala ledningsgrupp, ÅKAB, förvaltningscheferna och de 

mest berörda enhetscheferna. 

Energi- och klimatstrategins syfte är att utgöra ett stöd i kommunkoncernens 

arbete med energieffektivisering för minskad klimatpåverkan. Strategin tar ett 

samlat grepp om de åtaganden Åmåls kommun förbundit sig genom tidigare 

politiska beslut t.ex. ”Klimatstrategi för Västra Götaland” samt ”Strategiska 
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vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”. För att 

harmoniera med övriga styrdokument tar strategin avstamp i den regionala 

klimatstrategin för Västra Götaland som bygger på Vision Västra Götaland och är 

förenlig med EU:s och Sveriges klimatpolitiska målsättningar. Energi- och 

klimatstrategin ska även gälla som kommunens energiplan i enlighet med lagen 

om kommunal energiplanering (SFS 1977:439). 

Förslag till mål i Åmåls Energi och klimatstrategi: 

Mål för energieffektivisering: 

-Kommunkoncernen i Åmål avser att minska energiförbrukningen i sina 

byggnader, transporter och teknisk försörjning med 25% till år 2030 jämfört med 

år 2009. 

-Mål för minskad klimatpåverkan: 

-År 2030 ska den tillsatta energimängden för byggnader och anläggningar för 

teknisk försörjning i Åmåls kommunkoncern till 98% härröra från förnybara 

energikällor. 

-År 2030 ska den tillsatta energimängden för transporter i Åmåls kommunkoncern 

till 100 % härröra från förnybara energikällor. 

Mötet ajourneras 11:05-11:25 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterad 

17 oktober 2017 § 93 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden daterat 12 september 2017 § 100 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 11 oktober 2017 

- Energi- och klimatstrategi för Åmåls kommun daterad 27 oktober 2017 

- Nulägesbeskrivning daterad 27 oktober 2017 

- Handlingsplan daterad 27 oktober 2017 

- Uppföljningsmanual daterad 27 oktober 2017 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar: 

Fullmäktige förslås anta energi- och klimatstrategi för Åmåls kommunkoncern. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

De föreslagna bilagorna till strategin behandlas vidare vid kommunstyrelsemötet 

29 november 2017. 

Årlig återrapport av kommunens arbete utifrån energi- och klimatrategin sker till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det utöver utskottets förslag finns ett yrkande från 

Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutat enligt yrkande från Michael Karlsson (S). 
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Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

  

__________
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Dnr KS 2015/226 

KS § 254 Återrapport - Deltagande i Naturguide 
för Dalsland  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har tillsammans med övriga Dalslandskommuner och 

Vänersborgs kommun tagit fram boken Natur i Dalsland - en vägvisare. Boken 

belyser intressanta besöksmål med höga naturvärden i landskapet. Finansieringen 

av framtagandet har skett via statliga medel och kommunal insats i form av 

arbetstid. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 11 november 2015 § 315 

__________
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Dnr KS 2017/294 

KS § 255 Verksamhetsplan 2018 - 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan för år 2018. 

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 kommunstyrelsen daterat 11 oktober 2017 § 209 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 27 september 2017 § 

100 

- Verksamhetsplan 2018 kommunstyrelseförvaltningen reviderad 1 

november 2017 (ändringar är gulmarkerade) 

- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonason daterad 21 september 2017 

Beslutet skickas till 

Efter kommunstyrelsens möte: 

Revisorerna 

__________
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Dnr KS 2017/425 

KS § 256 Avgifter för yttre hemtjänst 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag på avgifter för Yttre hemtjänst enligt följande: 

Snöskottning framför entré - 100 kr/tillfälle 

Snöskottning utanför garage - 100 kr/tillfälle  

Transport av trädgårdsavfall - 200 kr/tillfälle  

- tillkommer personaltid - 95 kr/timme och person  

Övriga insatser: 

Gräsklippning mm - 95 kr/timme och person 

Detta innebär oförändrade avgifter jämfört med 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna ovan följer prisbasbeloppet. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor 

och år 2018 är prisbasbeloppet beräknat till 45 500 kr. Avgifterna föreslås lämnas 

oförändrade under 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterad 

17 oktober 2017 § 95 

- Tjänsteskrivelse av enhetchef Joacim Dahlman daterad 10 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

-Joacim Dahlman, Enhetschef Utveckling- och samhällsuppdrag 

-Helene Andersson, ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/426 

KS § 257 Omdisponering av 2017 års 
investeringsbudget- integration- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen omdisponerar 35 000 kronor i investeringsmedel 2017 från 

bokningssystem till renovering av bilpoolens tvätthall. Detta i syfte att fortsätta 

utveckla miljö- och arbetsmiljöarbetet inom bilpoolen. 

Sammanfattning av ärendet 

2016 upphandlades ett nytt bokningssystem som under 2017 är satt i bruk. 100 

000 kronor fick förvaltningen i investeringsmedel för att upphandla 

bokningssystemet. När systemet nu är i bruk så är den slutgiltiga kostnaden 65 

000 kronor och således finns 35 000 kronor kvar av den summa som 

förvaltningen beviljades. Under 2016 och 2017 har det även pågått renovering 

och effektivisering utav tvätthallen som möjliggjort att vi även kan ta emot fler 

personer för arbetsträning än tidigare. Det finns fortfarande 

utvecklingsmöjligheter i tvätthallen som skulle effektivisera och gynna såväl 

miljö som arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterad 

17 oktober 2017 § 96 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef Joacim Dahlman daterad 10 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

-Joacim Dahlman, Enhetschef Utveckling- och samhällsuppdrag 

  

-Helene Andersson, ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/378 

KS § 258 Svar på remiss - Legitimation för 
hälso- och sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande remissvar avseende promemorian 

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39: 

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun har inga synpunkter att redovisa. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdepartementet har skickat en remiss gällande en promemoria om 

legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39. För Åmåls kommuns 

del innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

I promemorian föreslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och 

sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 25 oktober 2017 § 

122 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 19 oktober 2017 §125 

- Tjänsteskrivelse från avdelningschef Berith Sletten daterat 12 oktober 2017 

- Yttrande från avdelningschef Berith Sletten daterat 3 oktober 2017 

- Promemoria - Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet, senast 29 november 

__________
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Dnr KS 2017/450 

KS § 259 Svar på remiss om 
kameraövervakning i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun konstaterar att området bevisligen är drabbat av flertalet olösta 

brott under en kort tid. Vidare noteras att ingen ska vistas i det aktuella området 

under den tid som övervakningen är planerad. Kommunstyrelsen tillstyrker därför 

ansökan då behovet kan konstateras samtidigt som ingen integritetskränkning kan 

uppkomma. 

Sammanfattning av ärendet 

En remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inkommit angående en 

ansökan om kameraövervakning i Åmåls kommun. Ansökan kommer 

från Industrisupport i Åmåls AB som önskar kameraövervakning, som en 

brottsförebyggande åtgärd. I och med denna remiss har Åmåls kommun möjlighet 

att lämna ett yttrande till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 129 

- Remiss från Länsstyrelsen 

- Ansökan från Industrisupport i Åmål AB 

- Tjänsteanteckning 1 

- Tjänsteanteckning 2 

- Komplettering av ansökan 

Yrkande 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar: 

Åmåls kommun konstaterar att området bevisligen är drabbat av flertalet olösta 

brott under en kort tid. Vidare noteras att ingen ska vistas i det aktuella området 

under den tid som övervakningen är planerad. Kommunstyrelsen tillstyrker därför 

ansökan då behovet kan konstateras samtidigt som ingen integritetskränkning kan 

uppkomma. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen utskottets och 

yrkande från Jan-Eric Thorin (L). Ordföranden ställer proposition på dessa och 

konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat enligt yrkande från Jan-Eric Thorin 

(L). 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

__________
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Dnr KS 2017/361 

KS § 260 Förvärv av aktier i Inera AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fem aktier i Inera AB till en kostnad av 

42 500kr. Kostnaden belastar IT-enhetens budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Inera AB är ett företag som har utvecklat e-hälsotjänster och infrastrukturtjänster 

på uppdrag av regioner och landsting. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

har köpt majoriteten av aktier i Inera AB av regioner och landsting. Sedan har alla 

Sveriges kommuner har fått ett erbjudande av SKL att gå in som delägare i Inera 

AB. Erbjudandet gäller fem aktier per kommun oavsett storlek. Kostnaden för 

aktierna är 42 500 kr. 

Syftet är att kunna använda redan utvecklade tjänster för övriga kommunala 

verksamheter, till exempel, omsorg, skola och samhällsbyggande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterad 

17 oktober 2017 § 98 

- Tjänsteskrivelse av IT-chef Pontus Karlsson daterad 8 augusti 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

It-chef 

Ekonomichef 

  

__________
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Dnr KS 2016/448 

KS § 261 Svar på motion gällande 
folkomröstning i skolfrågan - Tomas Lindström 
(-) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen då den inte är förenlig med Lagen om 

kommunala folkomröstningar. Vidare bedöms inte folkomröstning vara 

nödvändig i ärendet om skolbyggnation med hänvisning till att ett antal 

medborgardialoger genomförts. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) har lämnat in en motion där han föreslår ”en folkomröstning 

i skolfrågan där alla olika förslag om storlek, placering, antal och renovering finns 

med”. 

Enligt lag ska fullmäktige, i anslutning till att man beslutar om att hålla en 

folkomröstning, även besluta om ett antal andra saker. Exempel på detta är 

omröstningens fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

omröstningslokaler, röstsedlarnas antal, innehåll och utseende. (Lag om 

kommunala folkomröstningar § 2) Eftersom motionen inte är så specifik som 

lagen anger har fullmäktige ingen möjlighet att bevilja motionen. Om fullmäktige 

önskar en folkomröstning kan ett uppdrag lämnas till kommunstyrelsen, i syfte att 

ta fram nödvändiga underlag och förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 124 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 26 juli 2017 

- Motion från Tomas Lindström (-) daterad 14 december 2016 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar Kommunfullmäktige avslår motionen då den inte är 

förenlig med Lagen om kommunala folkomröstningar. Vidare bedöms inte 

folkomröstning vara nödvändig i ärendet om skolbyggnation med hänvisning till 

att ett antal medborgardialoger som genomförts 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen utskottets förslag och 

yrkande från Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer proposition på dessa och 

finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkande från Michael 

Karlsson (S). 

Beslutet skickas till 

Tomas Lindström (-) 
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Dnr KS 2016/263 

KS § 262 Deltagande i projekt om e-arkiv - 
Fyrbodalskommunerna 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun ser positivt på genomförande av projekt om e-arkiv, som en del 

av kommunens digitaliseringsprocess. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arkivlagen ska varje myndighet ansvara för att bevara handlingar till 

eftervärlden. Det kan exempelvis handla om information om brukare, elever och 

inkomna handlingar. I dagens samhälle blir allt fler handlingar digitala och Åmåls 

kommun har ännu ingen långsiktig lösning för att arkivera digitala handlingar, ett 

så kallat e-arkiv. 

Kommunerna i Fyrbodal har gått samman och genomför en gemensam 

upphandling av ett e-arkiv. Michael Karlsson (S) har givit fullmakt till Uddevalla 

kommun att upphandla för Åmåls kommuns räkning. Under ledning av 

kanslichefen formeras nu en lokal projektgrupp i Åmål för att förbereda 

kommunens anslutning till e-arkivet och anpassa kommunens arbetssätt till digital 

slutförvaring av information. 

Åmåls kommuns syfte med projektet är följande: 

-att få förutsättningar för en effektiv dokument- och arkivhantering. Kommunen 

vill uppnå samlad information som är sökbar på ett enkelt och tillgängligt sätt, 

både för central arkivarie och verksamheterna. 

-att kunna serva medborgarna med information som rör den enskilde på ett enkelt 

och samlat sätt, exempelvis via ”mina sidor”. 

-att kunna ha möjlighet att digitalisera befintligt pappersarkiv. Kommunen har 

även behov av att arkivera information från gamla system där informationen inte 

har konverterats till nytt system. 

Om arbetet fortlöper enligt plan kommer upphandlingen vara klar under hösten 

2017 och Åmåls kommun anslutas till e-arkivet under slutet av 2018. Projektet 

kommer att innebära en betydande arbetsinsats av kommunens samtliga 

förvaltningar. Samordningsvinster finns dock med det arbete som kommunen 

måste göra med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterad 

17 oktober 2017 § 99 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 3 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

kanslichefen 
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Dnr KS 2017/328 

KS § 263 Sammanträdesdatum 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 

utskott för 2018 enligt nedan: 

 
jan feb mar apr maj jun 

KF 31 21 28 25 30 20 

KS 17 7 14 11 16 5 (tis) 

AU 24 28 28 25 30 - 

TAU 24 (em) 21  21 18 23 - 

KU - 14 - - 16 - 

 

 
jul aug sep okt nov dec 

KF - - 26 17, 31 28 12 

KS - 22 13 10 7, 28 - 

AU - 8, 29 26 24 14 12 

TAU - 22 (em) 19 17 14 (em) 5 

KU - - 19 - 7 - 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående lämnas förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen (KS), 

arbetsutskottet (AU), tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet (TAU) och 

kulturutskottet (KU) för år 2018. Kommunfullmäktige (KF) fastställde sina 

sammanträdesdagar för 2018 vid sitt möte i september. 

Mötesdagar är onsdagar för samtliga möten med undantag för kommunstyrelsens 

möte den 5 juni som är en tisdag och den 13 september som är en torsdag. 

Kommunstyrelsen börjar kl 09.00, med gruppmöten från kl.08.00. Arbetsutskottet 

börjar kl 09.00. Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet börjar kl 09.00, med 

undantag den 24 januari, 22 augusti och 14 november som börjar kl 13.15. 

Kulturutskottet börjar kl 13.15. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 123 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand daterad den 17 oktober 

2017 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

__________
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Dnr KS 2017/428 

KS § 264 Skrivelse från Manafwa Town Council, 
Uganda 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att återuppta samarbetet med Manafwa, 

Uganda under förutsättning att det finns relevanta samarbetsområden och 

möjligheter till extern finansiering. 

Möjligheter till extern finansiering samt förutsättningarna hos de olika 

förvaltningarna, för framtida projektsamarbete utreds av verksamhetsansvarig för 

internationella frågor. 

Reservation 

Jan-Eric Thorin (L) och Michael Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun mottog den 9 oktober 2017 ett brev från Manafwa, Uganda med 

en förfrågan om att återuppta samarbetet städerna emellan. I brevet som är 

signerat av borgmästare Rex Wangolo och kanslichef Paul Wamono förklaras det 

att statliga reformer delat upp det gamla Manafwa distriktet i två delar, som nu är 

Manafwa och Namisindwa distriktet varpå nya personer har valts in på posterna 

som ordförande, borgmästare och kanslichef i respektive distrikt. Med bakgrund 

till detta har man nu uttryckt en önskan till ett förnyat partnerskap och nämner 

förslag på samarbetsområden:  

- Sustainable urban/ municipal public administration and management 

- Improved urban safe water management 

- Human development activities 

- Natural resources and environment management 

- Urban lighting promotion 

- Trade and commercial urban promotion 

- Social welfare and community development 

- Public health promotion  

Samarbetet mellan Åmåls kommun och Manafwa district pågick i 7 – 8 år där 

finansieringen av det internationella samarbetet de senaste åren skett via ICLD 

(Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) ICLD:s verksamhet finansieras av 

Sida (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete). De första kontakterna 

med Manafwa etablerades av Röda korset i början av 2000-talet som sedan 

förstärktes av det kommunala samarbetet. Samarbetet har utmynnat i projekt som 

har involverat Chalmers tekniska högskola, Kyrkan, Karlbergsgymnasiet, Södra 

skolan, Rösparksskolan, administrationsavdelningen, miljökontoret, Samverket 
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och tekniska avdelningar. Den kommunala politiken har också haft en viktig roll 

för arbetet i Sverige och Uganda.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 25 oktober 2017 § 125 

- Skrivelse från Manafwa, Uganda daterat 18 september 2017 

- Tjänsteskrivelse av Anna Lundin daterad 19 oktober 2017 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 12 mars 2014 § 59 

- Skrivelse skickad till Manafwa, Uganda daterad 20 mars 2014 

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Michael Karlsson (M) yrkar avslag med följande motivering: Åmål står inför ett 

antal oerhört kännbara ekonomiska åtaganden, investeringar som för lång tid 

kommer att kräva minutiös ekonomisk styrning. Projekt som det föreslagna är inte 

till fullo finansierat av externa medel och kan därför inte i rådande ekonomiska 

läge motiveras. 

Jan-Eric Thorin (L) bifaller yrkandet från Michael Karlsson (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Anna Lundin, utvecklingsenheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-11-08  32 (35) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 265 Information om utbildning om 
kommunernas uppgifter vid höjd beredskap 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och vissa anställda kommer att delta i en 

Dalslandsgemensam utbildning om kommunernas uppgifter vid höjd beredskap. 

Utbildningen sker 8 december i Mellerud. 

Beslutsunderlag 

- Inbjudan 

__________  
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KS § 266 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Beslutsunderlag 

- Delegeringsbeslut angående riksfärdtjänst under 1-30 september 2017. 

- Delegeringsbeslut angående försörjningsstöd under 1-30 augusti 2017. 

- Delegeringsbeslut angående försörjningsstöd, flykting, under 1-30 augusti 2017. 

- Förteckning över personalchefens beslut, daterad 26 oktober 2017. 

__________  
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KS § 267 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 okt 2017 

- Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 17 okt 2017 

- Teknik- och fritidsnämnden 17 okt 2017 

- Överförmyndarnämnden 9 okt 2017 

__________  
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KS § 268 Extra kommunstyrelsesammanträde 
27 november 

Kommunstyrelsens beslut 

Extra kommunstyrelsemöte hålls 27 november 2017 klockan 18:30. 

__________ 


