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KF § 204 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tommy Lehrman (S) och Leif Aronsson (C) väljs att utöver ordföranden justera 

dagens protokoll. Justeringen är den 5 december kl 14.00. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-11-29  6 (37) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KF § 205 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Med de förändringar som ordföranden meddelar godkänns ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden uppmärksammar fullmäktige på att ärendelistan har uppdaterats 

inför kvällens möte då en inlämnad interpellation från Tomas Lindström (-) och 

ett fyllnadsval lagts till ärendelistan. Ärendet om svar på interpellation från Håkan 

Sandberg (L) om kostnader för utredningar i samband med byggande av ny skola 

har tagits bort från ärendelistan och kommer att behandlas vid ett kommande 

möte. 

__________
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Dnr KS 2016/107 

KF § 206 Energi- och klimatstrategi för Åmåls 
kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar energi- och klimatstrategi för Åmåls kommunkoncern. 

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 klimatfrågan 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 

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). 
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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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 253 

- 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 

Yrkande 

Thomas Olson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta energi- och 

klimatstrategin. 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

  

__________
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Dnr KS 2017/384 

KF § 207 Delårsrapport efter 31 augusti 2017 - 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 247 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2017 

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

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 

delårsrapporten. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr KS 2017/419 

KF § 208 Delårsrapport efter 31 augusti 2017 - 
Teknik- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 248 

- 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 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-11-29  12 (37) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/424 

KF § 209 Delårsrapport efter 31 augusti 2017 - 
Samordningsförbundet BÅDESÅ (Bengtsfors, 
Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 249 

- Delårsrapport jan-aug 2017 Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/262 

KF § 210 Barn- och utbildningsnämndens 
avgifter 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 

 

Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att utreda ett 

förslag till en taxa baserad på vistelsetid istället för på inkomst. Förslaget bör 

utformas så att statsbidrag för maxtaxa fortfarande erhålls, i enlighet med tidigare 

återremiss (KF 2017-06-21 § 128). Utredningen ska presenteras för barn- och 

utbildningsnämnden under våren 2018 och utgöra ett alternativ till den nu 

gällande taxekonstruktionen. 

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

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

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. 

Mötet ajourneras kl 19.25-19.40. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 251 

- 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), Cajsa Branchetti Hallberg, Ewa Arvidsson och Michael 

Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta avgifterna för 

barn- och utbildningsnämnden. 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att kommunfullmäktige ger barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en taxa baserad på vistelsetid inför att 

taxan för 2019 ska beslutas. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket bifallits av Olof 

Eriksson (S), Cajsa Branchetti Hallberg, Ewa Arvidsson och Michael Karlsson 

(S), samt ett tilläggsyrkande från Michael Karlsson (S). 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt förslaget från 

kommunstyrelsen samt godkänna tilläggsyrkandet från Michael Karlsson (S), 

vilket fullmäktige bifaller. 
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/361 

KF § 211 Förvärv av aktier i Inera AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 260 

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

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

IT-chef 

Ekonomichef 

  

__________
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Dnr KS 2017/374 

KF § 212 Äskande från teknik- och 
fritidsnämnden om investeringsmedel för 
byggnation av gata till Åmål 4:16 (Tovek)  

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet. 

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 
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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 

denna regel är om kommunfullmäktige väljer att fatta beslut om särskilda 

investeringsobjekt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 252 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 15 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 2017/236 

KF § 213 Medfinansiering till projekt Tösse 
Arena 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att bidrag på 1,5 miljoner kronor till Tösse IF får 

belasta årets resultat. 

Leif Aronsson (C) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Tösse IF har lämnat in en skrivelse till Åmåls kommun den 24 april 2017 där man 

ansöker om kommunal medfinansiering för uppförande/iordningställande av 

multiplan i nära anslutning till Tösse skola. 

Tösse IF har gjort en ansökan till Allmänna Arvsfonden som beviljat medel för en 

delfinansiering. Vidare finns ansökan inskickad till bland annat 

Riksidrottsförbundet för ytterligare medel. För att kunna påbörja 

uppförandet/iordningställande av mulitplan vid Tösse skola ansöker Tösse IF om 

en kommunal medfinansiering på 1 500 tkr. 

Kommunstyrelsen biföll den 25 oktober 2017 § 238 ansökan från Tösse IF om ett 

engångsbidrag motsvarande 25 % av totalkostnaden för 

uppförande/iordningställande av multiplan i nära anslutning till Tösse skola, dock 

maximalt 1,5 miljon kronor. Kommunstyrelsen beslutar vidare att göra Tösse IF 

uppmärksam på att kommunala medel för drift och reinvestering inte finns 

budgeterade samt att skolgården inte är att betrakta som allmän plats. 

Avtal mellan kommunen och Tösse IF ska reglera skolans, fritidsverksamhetens 

och allmänhetens rätt att nyttja anläggningen under den tid som skolan och 

fritidsverksamhetens bedriver verksamhet. Vidare klargörs i avtal markägarens 

och föreningens ansvar avseende mark. 

Föreningen ska ta fram en handlingsplan för hantering av eventuella mikroplaster 

i konstgräset. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 25 oktober 2017 § 238 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 19 september 2017 

- Ansökan från Tösse IF 
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Yrkande 

Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige ska godkänna att bidrag på 1,5 

miljoner kronor till Tösse IF får belasta årets resultat. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Tösse IF 

__________
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Dnr KS 2017/294 

KF § 214 Verksamhetsplan 2018 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

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. 

Kommunstyrelsen består av kommunstyrelseförvaltningen och integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och strategiska mål har 

kommunstyrelsen inför 2018 arbetat fram nya övergripande och styrande 

inriktningsmål som ska vara vägledande för förvaltningsmål och enhetsmål inom 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsen antog verksamhetsplanen för år 2018 den 8 november 2017 § 

255 för kommunstyrelseförvaltningen och den 13 september 2017 § 189 för 

integration- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 255 

- Verksamhetsplan 2018 kommunstyrelseförvaltningen daterad 1 november 2017 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 september 2017 § 189 

- Verksamhetsplan 2018 Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2017/357 

KF § 215 Verksamhetsplan 2018 - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad vård- och omsorgsnämnden vill 

uppnå under kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, 

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

arbeta med. Verksamhetsplanen syftar till att beskriva nämndens övergripande 

direktiv kring styrning av förvaltningen samt att kommunens vision och strategi 

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

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

följa upp verksamheten. 

Tillsammans med ledningssystem genom kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 

utgör verksamhetsplanen grunden för de uppdrag som nämnden ger 

verksamheten. Verksamhetsplan 2018 utgår från vård- och omsorgsnämndens 

politiska intentioner och de givna ekonomiska förutsättningarna. 

Verksamhetsplanen antogs av vård- och omsorgsnämnden den 22 juni 2017 § 91. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 september 2017 § 191 

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

- Verksamhetsplan 2018 Vård- och omsorgsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/327 

KF § 216 Verksamhetsplan 2018 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan 2018 har sin utgångspunkt i visionen för Åmåls kommun – 

Sveriges mest gästvänliga stad och de reviderade strategiska utvecklingsområden 

och strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat. 

Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och strategiska mål har barn- och 

utbildningsnämnden inför 2018 arbetat fram nya övergripande och styrande 

inriktningsmål som ska vara vägledande för förvaltningsmål och enhetsmål inom 

barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Verksamhetsplan 2018 utgår 

från barn- och utbildningsnämndens politiska intentioner och de 

givna ekonomiska förutsättningarna. Barn- och utbildningsnämnden antog sin 

verksamhetsplan den 20 juni 2017 § 95. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 september 2017 § 190 

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

- Verksamhetsplan 2018 Barn- och utbildningsnämnden 

  

  

__________
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Dnr KS 2017/365 

KF § 217 Verksamhetsplan 2018 - 
Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad överförmyndarnämnden vill uppnå 

under kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, 

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

arbeta med. Verksamhetsplanen syftar till att beskriva nämndens övergripande 

direktiv kring styrning av förvaltningen samt att kommunens vision och strategi 

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

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

följa upp verksamheten. Verksamhetsplan 2018 utgår 

från överförmyndarnämndens politiska intentioner och de givna ekonomiska 

förutsättningarna. Överförmyndarnämnden antog sin verksamhetsplan den 21 

augusti 2017 § 73. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 september 2017 § 193 

- Protokollsutdrag överförmyndarnämnden daterat 21 augusti 2017 § 73 

- Verksamhetsplan 2018 överförmyndarnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/367 

KF § 218 Verksamhetsplan 2018 - Bygg- och 
miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje politisk nämnd i Åmåls kommun har en övergripande verksamhetsplan för 

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

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

utvecklingsområden och mål som kommunfullmäktige har beslutat om. 

Verksamhetsplan 2018 utgår från bygg- och miljönämndens politiska intentioner 

och de givna ekonomiska förutsättningarna. 

Verksamhetsplan 2018 för bygg- och miljönämnden kompletterar den mer 

detaljerade verksamhetsplan som varje år upprättas för miljöenhetens 

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

och miljönämnden antog sin verksamhetsplan den 15 augusti 2017 § 80. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 13 september 2017 § 192 

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

- Verksamhetsplan 2018 Bygg- och miljönämnden 

__________
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Dnr KS 2016/448 

KF § 219 Svar på motion gällande 
folkomröstning i skolfrågan - Tomas Lindström 
(-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsen daterat 8 november 2017 § 261 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 26 juli 2017 

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

Beslutet skickas till 

Tomas Lindström (-) 

__________
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Dnr KS 2017/443 

KF § 220 Svar på interpellation angående 
beslut om investering i Kulturmagasinet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 23 oktober 2017 från Tomas Lindström (-) 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående beslutet 

om investering för renovering av Kulturmagasinet/Gamla kyrkan. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 25 oktober 2017 att interpellationen 

fick ställas. 

Beslutsunderlag 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) daterat 23 oktober 2017 

- Interpellation från Tomas Lindström (-) daterad 20 oktober 2017 

__________
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Dnr KS 2017/442 

KF § 221 Svar på fråga om båtturer mellan 
Säffle och Åmål under sommaren 2017 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 20 oktober 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående båtturer mellan 

Åmål och Säffle. Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 25 oktober 2017 

att frågan fick ställas. 

Ordföranden informerar om att interpellationen har besvarats tidigare i form av 

svar på fråga och interpellationssvar. Ordföranden menar att då något nytt inte har 

tillkommit är frågan redan besvarad och kommer inte att behandlas under kvällens 

möte. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 20 oktober 2017 

__________
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Dnr KS 2017/463 

KF § 222 Avsägelse av politiskt uppdrag som 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Maria 
Strand (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Maria Strand (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Strand (M) har i skrivelse som inkom 6 november 2017 avsagt sig sitt 

politiska uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Maria Strand 

Löneenheten 

Kanslienheten 

  

__________
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Dnr KS 2017/464 

KF § 223 Inlämnat medborgarförslag om att 
förbjuda pyrotekniska raketer och smällare i 
Åmåls kommun - Rickard Karlsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Rickard Karlsson den 6 november 2017. 

Han föreslår att pyrotekniska raketer och smällare förbjuds att marknadsföras 

eller användas inom Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Rickard Karlsson daterat 6 november 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2017/479 

KF § 224 Inlämnat medborgarförslag om 
uppehållsrum på Kristinebergskolan - Yasmin 
Cheikh Khalil 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Yasmin Cheikh Khalil den 31 oktober 

2017. Hon föreslår att det ska byggas ett uppehållsrum för eleverna på 

Kristinebergskolan. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Yasmin Cheikh Khalil daterat 31 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2017/240 

KF § 225 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av information från Fyrbodals kommunalförbunds 

direktionsmöte den 26 oktober 2017 som skickats med i handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Direktionsmötet i korthet från 26 oktober 2017 

__________
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Dnr KS 2016/394 

KF § 226 Information om tidsplan för beslut om 
lokaler för skola i Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av den tidsplan för beredning och beslut om 

byggande av ny skola från förskola till årskurs 6 i Åmåls tätort. 

Beslutsunderlag 

- Tidsplan 

__________  
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KF § 227 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden gällande att: 

- Beslut från Länsstyrelsen om nytt förordnande som notarius publicus i Åmåls 

kommun 

- Revisionsrapport har inkommit om delårsbokslutet 

__________
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Dnr KS 2017/485 

KF § 228 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om statsbidrag för stimulerat 
bostadsbyggande - Håkan Sandberg (L) och 
Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den kommer 

att besvaras vid ett kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 22 november 2017 från Håkan Sandberg (L) 

och Jan-Eric Thorin (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) angående statsbidrag för stimulerat bostadsbyggande. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation daterad 22 november 

__________
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Dnr KS 2017/495 

KF § 229 Inlämnad interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om bostadsbyggande i Åmåls 
kommun - Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den kommer 

att besvaras vid ett kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 29 november 2017 från Tomas Lindström (-

) ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

bostadsbyggande i Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström inkom 29 november 2017 

__________
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Dnr KS 2017/463 

KF § 230 Fyllnadsval av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden efter Maria Strand (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Klara Sundkvist (M), Slåttervägen 2, 662 35 

Åmå som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Maria Strand (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Strand (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden, vilket kommunfullmäktige godkänt. Ett fyllnadsval för att utse 

en ny ersättare behöver hållas. 

 

Moderaterna har inkommit med följande förlag på ny ersättare: Klara Sundkvist, 

Slåttervägen 2, 662 35 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Klara Sundkvist 

Ann-Britt Thorsell 

Löneenheten 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________ 


