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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 272 - 292 

 Ida Rådman   § 272-291         Ida Tornestrand § 292 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Christer Törnell 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2017-11-29 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-05 Datum då anslaget tas ned 2017-12-27 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Rådman 

 

Plats och tid KS-salen kl. 09:00–12:25 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande, §§ 272-281, till kl 11:30 

Olof Eriksson (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Ulla Berne (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Rolf Lindström (S), ersätter Christer Örtegren (S) 

Cecilia Gustafsson (S), ersätter Mikael Norén (S) 

Peter Olsson (V), ersätter Ewa Arvidsson (S) §§ 282-292 

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

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

Håkan Sandberg (L), ersätter Jan-Eric Thorin (L)  
  
Ersättare Thomas Olson (L) 
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Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef, §§ 272-278, 280-292 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, §§ 272-278, 280-292 

Per Ljungberg, personalchef, §§ 272-278, 280-292 

Ida Rådman, kanslichef, §§ 272-291 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare, § 292 

Lennart Hansson, Kurt Berthelsen, Evan Berglund, Gustav Wennberg och 

Rune Johansson, kommunrevisionen, § 279 

Annelie Svensson, sakkunnigt biträde, KPMG, § 279 
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KS § 272 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Christer Törnell (KD) utses som justerare. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-11-29  5 (33) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

 

KS § 273 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/147 

KS § 274 Ekonomisk prognos efter oktober 
2017 för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Efter genomgång av prognosen enas kommunstyrelsen om att i nuläget inte vidta 

några åtgärder med anledning av prognosen. Kommunstyrelsen lägger rapporten 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter oktober månads utgång uppgår beräknat underskott mot driftbudget 

(årsprognos) för Åmåls kommun till -9,5 miljoner kronor (mkr). I föregående 

prognos redovisades ett underskott på -9,1 mkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse den 27 november 2017 

- Bilaga ”Ekonomisk prognos Okt 2017” den 27 november 2017 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-11-29  7 (33) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

 

Dnr KS 2017/460 

KS § 275 Avgifter inom räddningstjänsten 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för 

räddningstjänsten år 2018 enligt följande: 

 Taxor för räddningstjänsten fr.o.m. 2018-01-01 

(Samtliga priser är exklusive moms) 

Utbildningar      Taxa 2017  Taxa 2018 

Brandombud i verksamheter     999 kr/timme 1040 kr/timme 

Hjärt- och lungräddning (HLR) 367 kr/person 382 kr/person 

Grundläggande brandkunskap  367 kr/person 382 kr/person 

 

Hyra av material samt övriga taxor 

Handbrandsläckare     76 kr/dygn  79 kr/dygn 

Slang (25 meter)     65 kr/dygn  68 kr/dygn 

Dränkbar pump     346 kr/dygn  380 kr/dygn 

 

Utförande av spridningsintyg 

till polisen      1 502 kr/st.   1 564 kr/st. 

 

Test på rullmatta normalpris     945 kr/test  984 kr/test 

Test på rullmatta (SMO elev)     502 kr/test  523 kr/test 

 

Avgifter för automatiska brandlarm indexregleras enligt gällande avtal 

Anslutningsavgift                       2 769 kr   2 884 kr  

Årlig abonnemangsavgift          2 224 kr   2 316 kr  

Avgift felaktiga larm  

vid utryckning           6 265 kr   6 525 kr  

Avgift för utryckning  

vid fellarm      1 880 kr  1 958 kr 

(Fel på automatlarmsanläggningen) 
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2018 års priser är beräknade SCB index AKI SNI 2007 P-S, basmånad 2013 08. 

För avgifter gällande automatiska brandlarm gäller basmånad 2008 08. 

Hyra av annat material och utbildningar än de ovanstående nämnda offereras vid 

förfrågan. 

Tillsyner och tillstånd Taxa 2017  Taxa 2018 

Avgifter vid tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om 

brandfarlig och explosiv vara, LBE samt utfärdande av tillståndsbevis gällande 

hantering av brandfarlig och explosiv vara. 

Handläggningskostnad för  

tillsynspersonal  1175 kr/timme  1 224 kr/timme 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år revideras räddningstjänstens avgifter, i enlighet med SCB:s index AKI 

SNI 2007 P-S, basmånad 2013 08 och för automatiska brandlarm 2008 08. De 

nya avgifterna gäller från 1 januari 2018 och innebär en liten höjning av 

de avgifter som idag är aktuella. I avgifterna ingår det bland annat avgifter för 

utbildningar, för hyra av material, för automatiska brandlarm och taxa för tillsyn 

och tillstånd. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november § 136 

- Tjänsteskrivelse av räddningschef Henric Helander den 8 november 2017 

- Bilaga Taxor 2018 

Beslutet skickas till 

Räddningschefen 

__________
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Dnr KS 2017/166 

KS § 276 Revidering av avgifter inom 
kommunstyrelsen 2018 - kostenheten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera den antagna taxan – 

Kommunstyrelsens avgifter 2018 – Kostenheten, KF 21 juni 2017 § 127 enligt 

följande: 

1: Avgifter för biståndsbedömda insatser för brukare på särskilt boende/   

     korttidsboende och matdistribution  (momsbefriad) 

 2018 2017 

Helabonnemang (frukost, lunch, middag, 

mellanmål)  

3976:-/månad 3860:-/månad 

Sondnäring/sondmatning som fullnutrition 1500:-/månad  

Frukost 33:00 32:00 

Lunch 62:00 60:00 

Middag 44:00 43:00 

Efterrätt 10:00  9:00 

Kaffe & kaka 16:00 16:00 

Korttidsboende - Helabonnemang (avd D 

Ekbacken) 

164:00 159:00 

Matdistribution -lunch 58:00 exkl 

dryck 

56:00 exkl 

dryck 

Tillkommer utkörningsavgift 10:00 10:00 

 

2. Prissättning för övriga gäster vid äldreomsorgen (inkl moms) 

 2018  
inkl moms 

12% 

2017  
inkl moms 

12% 

Frukost 37:00 36:00 

Lunch   69:00 67:00 

Middag 49:00 48:00 

Efterrätt 11:00 10:00 

Kaffe & kaka 18:00 18:00 
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Lunch Omsorgen Dagcentral 69:00 67:00 

 

3. Prissättning för anställda/övriga gäster vid skola/barnomsorg 

 2018 
inkl moms 12% 

2017 
inkl moms 12% 

Lunch - Anställda vid skola och barnomsorg 51:00 50:00 

Lunch – Externa gäster 69:00 67:00 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det har uppstått ett behov av revidering av antagen taxa för kosten 2018. 

Revideringen innebär att uppgifter om avgifter för brukare på särskilt boende som 

har sondmatning som fullnutrition läggs till i taxan. 

Under oktober månad 2017 har avgiftshandläggare på vård- och 

omsorgsförvaltningen utrett kostnader för brukare som enbart har sondnäring som 

fullnutrition istället för måltider från kostenheten. Man har konstaterat att taxor 

och avgifter för kost behöver kompletteras med en taxa för enbart 

sondnäring/sondmatning. Taxan för sondmatning uppgår till 1 500 kronor per 

månad. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 § 137 

- Tjänsteskrivelse från kostchef Elisabeth Eskfelt den 1 november 2017 

- Förslag till reviderad taxa – Taxor och avgifter Kost 2018 

Beslutet skickas till 

Kostchef Elisabeth Eskfelt 

__________
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Dnr KS 2017/454 

KS § 277 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag på avgifter för 

hemtjänst, hemsjukvård samt avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt 

följande: 

Äldre- och handikappomsorgen 

Hemtjänst  265 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård    Ingår i maxtaxan 

Ett besök under 1 månad 250 kr/besök 

Två besök eller fler 1 månad 425 kr/månad 

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel   85 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

  

Hyra för linne Ekbacken 400 kr/mån  Ingår ej i maxtaxan 

Trygghetstelefon ordinärt 

boende  270 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

  

Avgift för ledsagning 120 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 

Avgift för dagrehab 45 kr/tillfälle  Behandlings- 

Måltidskostnader tillkommer   avgiften ingår i 

dessa fastställs av kommun-   maxtaxan 

styrelsen  

Korttidsboende 110 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 

Måltidskostnader tillkommer   i maxtaxan 

dessa fastställs av kommun-    

styrelsen  

  

LSS 

Måltider i gruppbostad 2 145 kr/mån 

(alla måltider i boendet Avdrag 35 kr/dag för de 
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Frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på 

och middag, inklusive för- dagcenter och med 80 kr vid 

brukningsartiklar som  bortvaro ett helt dygn)   

tvål och papper) 

Resor i boendet med  15 kr/mil och person 

enhetens bil 

Avgift måltider på ålder 0 – 7 65 kr 

korttidsboende/FSO ålder 8 och äldre 90 kr 

  

Mellanmål  10 kr/st FSO 

Lunch  40 kr/st FSO (vid skollov) 

  

Avgift plats korttidsboende 4 280 kr/dygn 

Individ- och familjeomsorgen 

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt 

  därefter fritt under avtal med 

  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 

Egenavgift för vistelse på  110 kr/dygn 

behandlingshem 

  

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den 

enskilde + egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut 

under förutsättning att den enskilde har egen varaktig inkomst) 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avgifter ovan om inte annat anges följer prisbasbeloppet. Enkelt uttryckt 

innebär detta att kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna 

utvecklas. Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de 

pensionärer som har lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 

säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 

prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta.  

Prisbasbeloppet för 2018 fastställdes av regeringen den 8 september till 45 500 

kronor, alltså en uppräkning med 800 kr eller 1,5 % jämfört med 2017 års nivå. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 § 138 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 19 oktober 2017 § 122 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 29 september 

2017 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Ekonomienheten 

  

__________
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Dnr KS 2017/441 

KS § 278 Revisionsrapport - Granskning av 
arvoden och ersättningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från personalenheten och 

överlämnar detta som svar till revisionen. 

Kontroll av rutin gällande utbetalning av arvoden till förtroendevalda ska ingå i 

internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har översiktlit granskat kommunens följsamhet mot 

arvodesreglemente och resereglemente. Revisionen rekommenderar bland annat 

kommunen att övergå till ett enhetligt system för arvoden och reseersättningar. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till yttrande från personalenheten den 22 november 2017 

- Revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar 

Beslutet skickas till 

Efter kommunstyrelsens möte: 

Revisionen 

Inger Bergh, ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/306 

KS § 279 Samtal med revisionen - Revisorernas 
grundläggande granskning 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del i kommunrevisionens grundläggande granskning förs samtal förs med 

revisionen bland annat om kommunstyrelsens styrning, ledning, intern kontroll 

och måluppföljning. 

__________
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Dnr KS 2017/438 

KS § 280 Skrivelse från Stadsnät i Åmål AB om 
höjning av stadsnätets investeringsram 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Stadsnät i Åmål AB:s ansökan om att höja 

investeringsramen från 45 miljoner kr till 50 miljoner kr. 

Sammanfattning av ärendet 

När Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) bildades beräknades den totala investeringen för 

byggnationen av stadsnätet i tätorten att uppgå till 58 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutade då om att godkänna investeringar upp till 45 

miljoner kr. 

Styrelsen för SÅAB beslutade på styrelsemötet den 31 augusti 2017, § 32 att 

hemställa hos kommunfullmäktige om att godkänna investeringar upp till 50 

miljoner kr för byggnation av stadsnät i tätorten. 

Det finns en borgen beviljad av kommunfullmäktige om 65 miljoner kr (2015 KF 

§83) och höjningen av investeringsramen ryms inom den. En höjning av 

investeringsramen innebär initialt ett ökat lånebehov för 

kommunkoncernen. Investeringen görs i SÅAB och driftskostnaderna tas i SÅAB 

som samtidigt fakturerar kund. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 § 139 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 9 november 2017 

- Skrivelse från Stadsnät i Åmål AB daterad 16 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson 

__________
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Dnr KS 2017/181 

KS § 281 Ansökan om bidrag för 2018 - Hela 
Människan/Ria i Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun avvecklar samarbetet med Hela 

människan/RIA i Åmål. 

Kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att föra en dialog med 

föreningens styrelse om de ekonomiska förutsättningarna för föreningen till och 

med 30 juni 2018, utifrån deras ansökan om ekonomiskt stöd. 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om ekonomiskt stöd inkom från föreningen Hela människan/RIA i 

Åmål den 16 mars 2017. Ansökan behandlades av budgetutskottet under ärendet 

Anslag till medlemskap och föreningsstöd inom kommunstyrelsens driftbudget 

2018. 

Kommunstyrelsen fattade den 6 juni 2017 § 141, att stödet till föreningen Hela 

människan/RIA placerades under Ofördelat under 2018 till dess att diskussioner 

hade förts med ansvariga huvudmän för RIAs verksamhet. 

Åmåls kommun har fört diskussioner med ansvariga huvudmän. Svenska kyrkan i 

Åmål har förlängt sitt samarbetsavtal med föreningen till och med 30 juni 2018, 

för att därefter avsluta samarbetet med Hela människan/RIA i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 § 144 

- Ansökan från RIA inkom 16 mars 2017 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 13 november 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

RIA/Hela människan 

__________
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Dnr KS 2017/452 

KS § 282 Kreativ kultur - Åmåls kommuns stöd 
till ideell kulturverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer ”Kreativ kultur - Åmåls kommuns stöd till ideell 

kulturverksamhet” enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturenhetens förslag ”Kreativ kultur - Åmåls kommuns stöd till ideell 

kulturverksamhet” är en redogörelse för hur enskilda arrangörer och föreningar 

har möjlighet att få stöd från kommunen. Genom det samlade stödet till 

kulturverksamhet vill kommunen uppmärksamma och synliggöra föreningarnas, 

organisationers och övriga ideella aktörers betydelse för lokal kulturutveckling 

och tydliggöra sin roll i samspelet mellan ideellt engagemang, professionellt 

kulturskapande och näringsverksamhet. Kommunen lägger stor vikt vid att de 

horisontella perspektiven tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och delaktighet 

genomsyrar all verksamhet i strävan mot Åmåls kommuns strategiska 

utvecklingsmål. 

De typer av stöd Åmåls kommun kan bidra med är: 

- Arrangörsbidrag 

- Arrangörsbidrag, särskilt avsett för unga 

- Föreningsbidrag 

- Arrangörsstöd till barnkultur 

- Kulturstrategiskt uppdrag 

- Föreningsstöd och arrangörssupport 

För att nå ut till unga som vill arrangera någon typ av kulturevenemang har ett 

samarbete med Young Innovation Hub inletts, och förhoppningen är att 

informationen om vilka stöd som finns att få når fler. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott den 8 november 2017 § 27 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson den 1 november 2017 

- Förslag ”Kreativ kultur - Åmåls kommuns stöd till ideell kulturverksamhet för 

engagemang, kreativitet och lokal förankring” 

Yrkande 

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

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2017/453 

KS § 283 ”Barnens lilla bibliotek” - 
godkännande av driftsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner projektet ”Barnens lilla bibliotek” enligt bifogad 

beskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls bibliotek planerar att i samarbete med förläggaren och entreprenören 

Kerstin Aronsson uppföra en boklekstuga på området Fengersfors bruk - Not 

Quite. Syftet är att erbjuda barn och barnfamiljer, som bor i närområdet eller som 

tillfälligt besöker Not Quite, en lekfull plats som inspirerar till berättelser och 

läsning. 

Lekstugan ska innehålla böcker på en mängd olika språk för att tilltala 

målgrupper med olika kulturell och språklig bakgrund. 

Förhoppningen är att detta projekt ska leda till att konceptet ”Barnens lilla 

bibliotek” etableras på fler platser i kommunen, vilket i sin tur bidrar 

till litteratur blir tillgänglig för fler och även leder till ökad läsglädje.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 november 2017 § 28 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson den 1 november 2017 

- Driftprojektregistrering 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2017/471 

KS § 284 Förstudie Edsleskog Bike Center 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun står som projektägare för 

leaderprojektet Förstudie EBC- Edsleskogs Bike Center. 

Sammanfattning av ärendet 

Förstudien Edsleskogs Bike Center avser att undersöka vilka möjligheter som 

finns att utveckla cykelturismen i området. Finansiering söks ur Jordbruksverkets 

landsbygdsfond. Förstudien kommer att pågå under sex månader och ett beslut 

krävs för att Åmåls kommun ska stå som projektägare. 

Internationellt sett är cykelturismen en av de näringar som starkast är på 

frammarsch. I Europa har ett flertal länder redan utvecklat sin cykelturism mycket 

framgångsrikt. Cykling är också, näst efter vandring, den turistiska aktivitet som 

bedöms ha störst potential i Sverige. 

I Dalsland och i Åmål är cykelturismen ännu liten men anses ha stor 

utvecklingspotential. I första hand är det idag produkter med inriktningen 

”traditionell turcykling” samt i viss mån mountainbikecykling som utvecklats och 

säljs. Men potentialen för att utveckla den lokala cykelturismen är mycket stor. 

Genom ett nyttjande och en utveckling av anläggningen Åmål Ski Center finns 

möjligheten att skapa en mycket bra anläggning och ett centrum för 

cykelprodukter och möjligen en så kallad Downhillcyklings-anläggning. 

Förstudie EBC ska i samverkan med ett antal identifierade intressenter, undersöka 

förutsättningarna för att utveckla Åmål Ski Center till en förstklassig 

cykelanläggning under sommarhalvåret. I förstudien ska bland annat frågor 

gällande framtida organisation/ägande, investeringsbehov, verksamhet/drift och 

ekonomi, belysas och utredas.  

 

Projektansökan har tagits fram i kontakt med Dalslands lokala leaderkontor, 

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

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

bo och verka. Magnus Fabbe Nilsson kommer att vara projektledare för 

förstudien. Åmåls cykelamatörer, Åmål Ski Center och Dalslands Turist AB med 

flera kommer att vara nära samarbetspartners i förstudien. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 15 

november 2017 § 105 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 14 november 

2017 
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Beslutet skickas till 

Anna Hjelmberg  

Viktor Weiberg 

Thomas Carlson 

__________
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Dnr KS 2017/239 

KS § 285 Förslag till ändringar i 
förbundsordningen för Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Åmåls kommun godkänner den föreslagna förbundsordningen för Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2017 beslutat att föreslå 

ändringar och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas 

fullmäktige. Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att 

uppdatera förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper 

som gäller för ordföranden för förbundet. 

Kommunstyrelsen beslutade att i juni att ärendet skulle återremitteras för att 

Åmåls kommun ska diskutera förändringen gällande § 8 om revisorer med 

förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund. (2017-06-07 KS § 154). 

Ordföranden meddelar att en sådan diskussion med övriga medlemskommuner 

visat sig fruktlös då de flesta medlemskommunerna redan hade antagit den 

föreslagna förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 7 juni 2017 § 154 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2017 § 73 

- Förslag till reviderad förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att fullmäktige föreslås besluta Åmåls kommun 

godkänner den föreslagna förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2017/445 

KS § 286 Svar på remiss - Statistik på 
upphandlingsområdet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på remissen: 

Åmåls kommun har inga synpunkter på det föreslagna författningsförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Finansdepartementet har skickat en remiss gällande promemoria angående 

statistik om offentlig upphandling. I promemorian föreslås att statistik om 

offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om 

upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Syftet med detta är att 

förbättra statistiken på upphandlingsområdet för att öka kunskaperna om den 

offentliga upphandlingen, vilket bland annat kan förbättra möjligheterna till en 

strategisk styrning samt uppföljning och utvärdering på upphandlingsområdet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 § 143 

- Tjänsteskrivelse av upphandlare Terje Olsen daterad 6 november 2017 

- Promemoria Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet 

Beslutet skickas till 

Terje Olsen   

Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se senast 12 januari 2018 

  

__________
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Dnr KS 2017/183 

KS § 287 Svar på motion om val av ledamöter i 
kommunstyrelsens utskott - Håkan Sandberg 
(L) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

De av kommunstyrelsen valda förtroendavalda i kommunstyrelsens 

utskott kvarstår i sina uppdrag under resterande delen av mandatperioden, med 

hänvisning till 10 kap 9 § i kommunallagen. Kommande mandatperiod ska 

samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott utses 

bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

En parlamentarisk grupp ska utreda den politisk organisation inför 

mandatperioden 2019-2022. Därmed anses motionen besvarad. 

Reservation 

Håkan Sandberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sandberg (L) har i en motion daterad 22 mars 2017 yrkat att ny- eller 

fyllnadsval ska genomföras till kommunstyrelsens utskott i behövlig omfattning 

samt att en parlamentarisk utredning ska tillsättas för att utreda den politiska 

organisationen inför nästa mandatperiod. 

Enligt 6 kap 22 § i kommunallagen ska en nämnd välja utskott bland ledamöterna 

och ersättarna i nämnden. Med nämnd avses här även kommunstyrelsen. Sedan 

motionen skrevs har antalet ej valbara ledamöter i kommunstyrelsens 

utskott minskat från 14 till 10 i antal. 

Kommunstyrelseförvaltningen avstår från att lämna förslag till beslut med 

hänvisning till att ärendet är av politisk art och bör föreläggas högsta politiska 

organ för bedömning. Även arbetsutskottet överlämnade ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 § 140 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Ida Rådman den 26 oktober 2017 

- Motion från Håkan Sandberg (L) daterad 22 mars 2017 

  

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar Kommunstyrelsen beslutar att i utskotten entlediga alla 

ledamöter som inte varit valbara enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen 

beslutar vidare att förrätta fyllnadsval i nödvändig omfattning. 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta: Den första delen av motionen är besvarad 

genom kommunstyrelsens åtgärd. Den politiska organisationen bestående av 

styrelser och nämnder utreds av en parlamentarisk grupp inför mandatperioden 

2019-2022. 

Michael Karlsson (S) yrkar De av kommunstyrelsen valda förtroendavalda i 

kommunstyrelsens utskott kvarstår i sina uppdrag under resterande delen av 

mandatperioden, med hänvisning till KomL 10 kap 9 § i 

kommunallagen. Kommande mandatperiod ska samtliga ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsens utskott utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

En parlamentarisk grupp ska utreda den politisk organisation inför 

mandatperioden 2019-2022. Därmed anses motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, nämligen från Håkan 

Sandberg (L) och från Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer proposition på 

dessa och konstaterar att kommunstyrelsen bifallit Michael Karlssons (S) 

yrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Håkan Sandberg (L) 

__________
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Dnr KS 2017/170 

KS § 288 Svar på motion om förlängt 
ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter - 
Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen, med motiveringen att motionens första 

yrkande anses inte behövas och motionens andra yrkande strider mot tidigare 

fullmäktigebeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) har skrivit en motion om situationen på Rösparksskolan. I den 

framgår: 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge ägardirektiv till Åmåls 

kommunfastigheter AB att finansiera den merkostnad som uppstår för 

ersättningsskola på grund av arbetsmiljöproblem som uppstått i Rösparksskolans 

ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske under två 

år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 

miljoner kronor under perioden (17 december 2014 KF § 287) 

Motionären yrkar att fullmäktiges beslut § 287 2014 förlängs tills vidare i 

avvaktan på en permanent lösning av arbetsmiljöproblemen i Rösparksskolan 

samt att ÅKAB, som fastighetsägare, ges direktiv att inom ett år lämna 

åtgärdsförslag till hyresgästen, barn- och utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämndens ståndpunkt är att det av beslutet framgår att 

ersättningsskolan är planerad under två år. Nämnden kan inte se att det är 

nödvändigt att förlänga beslutet, då nämnden tolkar det som beslutet gäller tills 

vidare. 

Vad gäller ägardirektiv till ÅKAB angående att lämna åtgärdsförslag så har 

fullmäktige beslutat att fortsatt process och arbete ska inrikta sig mot en skola i 

centralorten för förskoleklass till årskurs 6 för att få fram ett kostnadsförslag. 

Kostnadsförslaget blir sedan underlag för fullmäktige. (23 mars 2016 KF § 51) 

Nämnden tolkar motionen som motstridig mot detta fullmäktigebeslut. 

Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 § 141 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat 23 maj 2017 § 74 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 maj 2017 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) daterad 15 mars 2017 
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Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen arbetsutskottets 

förslag att avslå motionen och yrkandet från Håkan Sandberg (L) av bifalla 

motionen. Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att 

kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Jan-Eric Thorin (L) 

__________
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Dnr KS 2017/171 

KS § 289 Svar på motion om att avbryta 
pågående partneringuppdrag, konsultuppdrag 
och arbete i politisk styrgrupp inför eventuellt 
byggande av ny skola i tätorten - Jan-Eric 
Thorin (L) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) har lämnat in en motion där han yrkar att: 

- ÅKAB ges i uppdrag att avbryta parteringuppdraget. 

- Kommunchefen ges i uppdrag att avbryta upphandling av extern konsult för 

granskning av ärendet 

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lägga ned styrgrupp och referensgrupp. 

- Alla ärenden i den politiska styrgruppen överlämnas till de nämnder där de hör 

hemma. 

Barn- och utbildningsnämnden ståndpunkt är att det står bortom allt tvivel att 

kommunen på ett eller annat sätt kommer att behöva genomföra omfattande 

byggnationsinsatser för att få till stånd en funktionell och god skol- och 

arbetsmiljö. Nämnden bedömer att utifrån den situationen är 

partneringupphandling det tillvägagångssätt som är mest effektivt och 

tidssparande. 

Kommunchefen har redan genomfört direktupphandling av konsult i syfte att 

granska det material som tidigare tagits fram i skolärendet. Den externa konsulten 

SWECO redovisade en delrapport för styrgruppen samt politiska företrädare den 

13 juni 2017. Rapporten i sin helhet redovisades för styrgruppen, politiker, 

tjänstemän och övriga intresserade den 5 september 2017. Det betyder att en 

betydande del av arbetet och därmed även kostnaden redan är upparbetad. Barn- 

och utbildningsnämnden bedömer att i nuläget avbryta utredningen inte vore god 

ekonomisk hushållning. Därför föreslår nämnden att även punkt 2 i motionen 

avslås. 

Avseende punkt 3 och 4 i motionen rörande sammansättning och arbetsformer för 

den politiska styrgruppen och/eller andra politiska konstellationer har 

förvaltningen ingen ståndpunkt, då det bedöms som en politisk fråga. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 § 142 
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- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsförvaltningen daterat 23 maj 2017 § 

75 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 maj 2017 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) daterad 15 mars 2017 

  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Jan-Eric Thorin (L) 

__________  
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KS § 290 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

-Förteckning över personalchefens delegeringsbeslut från 22 november 2017 

-Delegeringsbeslut från miljöchef Susanne Nordström från 16 november 2017 

-Delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande från 2 november 2017 

__________  
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KS § 291 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2017 

- Protokoll Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 15 

november 2017 

- Protokoll Kommunstyrelsens kulturutskott den 8 november 2017 

__________
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Dnr KS 2017/329 

KS § 292 Tillsättning av tidsbegränsad 
anställning som förvaltningschef 100 %, 
kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anställer Ida Rådman som förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen. Anställningen är ett förordnande på fyra år. 

Sammanfattning av ärendet 

Rekrytering har pågått en tid och nu resulterat i ovan nämnda förslag. Berörda 

politiska företrädare, berörda fackliga organisationer och representanter från 

kommunstyrelseförvaltningen har beretts möjlighet att träffa den föreslagna 

kandidaten. MBL-förhandling i ärendet skedde den 29 november 2017. 

Kandidaten har för närvarande en anställning i Åmåls kommun som kanslichef 

och har varit anställd i kommunen sedan januari 2007. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel den 27 november 2017 

Beslutet skickas till 

Löneenheten 

Berörd tjänsteman 

__________ 


