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Övriga deltagare

Justerare

Ida Tornestrand, kommunsekreterare
Stig-Arne Olsson, ekonomichef
Jan-Erik Samuelsson, tf förvaltningschef, integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen, § 5, 11
Jeanette Lämmel, kommunchef
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KS § 1 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Christer Örtegren (S) väljs att justera protokollet utöver ordföranden.
__________
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KS § 2 Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet gällande Riktlinjer om färdtjänst och riksfärdtjänst stryks från utsänd
ärendelista, som därefter godkänns.
__________
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Dnr KS 2016/394

KS § 3 Lokaler för förskoleklass – årskurs 3
inkl fritidshem i centralorten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. upphäva inriktningsbeslut från den 30 november 2016 (KF § 248) om att bygga
en Förskoleklass – årskurs 6 skola inkl särskola och fritidshem i centralorten.
2. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden
inleda Fas I – projektering. Projekteringen avser en Förskoleklass – årskurs 3
skola inkl fritidshem i centralorten på Rösparksskolans markområde. Detta görs
tillsammans med upphandlad partneringentreprenör enligt tidigare beslut i
kommunfullmäktige (KF §§ 217, 260 2015 och KF §123 2016).
3. I Fas I – projektering ska följande förutsättningar beaktas:
-byggnaden ska dimensioneras för 450 elever med en yta av 10,65 m2 per elev
-byggnadens stomme ska vara i betong och stål och ska i möjligaste mån
konstrueras i trä
-byggnadstekniska alternativ
-Åmåls kommun avser inte att miljöcertifiera byggnationen men att
miljöperspektivet ska vara mot nivå Silver med inriktning mot en giftfri skola
-musik- och kulturskolans behov utifrån målgruppen barn 6 – 9 år.
-gymnastik- och idrottssal ska dimensioneras efter verksamheten Förskoleklass –
årskurs 3 skola inkl fritidshems behov.
-alternativ för hållbar, modern och kostnadseffektiv uppvärmning.
-den nya skolan ska ha ett tillagningskök.
4. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med kostenheten se över
möjligheterna att renovera och bygga till Åmålsgårdens kök. Om det ej är möjligt
ska ÅKAB projektera för ett tillagningskök dimensionerat för skolans och
äldreomsorgens behov i den nya skolans lokaler.
5. ge ägardirektiv till ÅKAB att riva Rösparksskolan, dock ej den del som
benämns Nya huset. Byggnaden Nya Huset ska renoveras utifrån gällande
lagstiftning vad gäller byggnader anpassade för verksamhet för elever i
Förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem.

Reservation
Thomas Olson (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå hans
tilläggsyrkande.
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Sammanfattning av ärendet
Sedan det uppdagades att Rösparksskolan var mögelskadad vintern/våren 2014
har barn- och utbildningsförvaltningen, enheten grundskola, område B, utrymt
delar av lokalen och bedriver verksamhet i tillfälliga moduler.
Vidare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att enheten grundskola område
B Rösparksskolan ska bedriva verksamhet för förskoleklass – årskurs 3 inklusive
fritidshem och enheten grundskola område B Södra skolan för årskurs 4 – 6
inklusive grundsärskola och fritidshem i centralorten, en organisation som är fullt
utbyggd hösten 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningen, enheten grundskola område B är i stort behov
av samlade funktionella lokaler för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med
styrdokumenten.
Kommunstyrelsen remitterade, vid sitt möte den 7 november 2017 KS § 243,
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
behandlade ärendet på sitt möte den 23 november 2017, BUN § 157. Nämnden
svarade då att förslaget att bygga en F-3-skola utifrån nuvarande organisation
både är lämpligt och genomförbart. Barn- och utbildningsnämnden poängterade
att yta för grundsärskola och elever i behov av särskilt stort stöd för elever i
förskoleklass – årskurs 3 är nödvändigt att projektera för i Fas I utifrån nuvarande
och kommande behov i förhållande till statliga styrdokument, Skollag 2010:800,
grundskoleförordning och läroplan.
MBL- förhandlingar har hållits med de berörda fackliga organisationerna den 27
november och 4 december 2017. De fackliga organisationerna har inga
invändningar, men lämnade ett antal synpunkter som ska vägas in i arbetet längre
fram i processen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 148
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 23 november 2017 § 157
- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen den 3 november 2017
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 7 november 2017 § 243
- Rapport SWECO Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun
- MBL-protokoll den 27 november 2017 och 4 december 2017

Yrkande
Thomas Olson (L) yrkar i tillägg att punkt 2 ska kompletteras med meningen
Projekteringsuppdraget ska innehålla att skolan lätt ska kunna anpassas till en
verksamhet F-6.
Lars-Olov Ottosson (C) yrkar att meningen om miljöcertifiering i punkt 3 ändras
till: Åmåls kommun avser inte att miljöcertifiera byggnationen men att
miljöperspektivet ska vara mot nivå Silver med inriktning mot en giftfri skola.
Olle Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, nämligen förslaget från
arbetsutskottet och tilläggsyrkandena från Thomas Olson (L) och Lars-Olov
Ottosson (C). Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
konstaterar att kommunstyrelsen har godkänt utskottets förslag.
Därefter ställs proposition på tilläggsyrkandet från Thomas Olson (L) och
ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat att avslå detta.
Slutligen ställs proposition på tilläggsyrkandet från Lars-Olov Ottosson (C) och
ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla detta.

Beslutet skickas till
Åmåls kommunfastigheter AB
Barn- och utbildningsnämnden
__________
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Dnr KS 2016/394

KS § 4 Lokaler för förskola och skola i Åmåls
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden
ta fram underlag kring nedanstående projekt, där kostnaderna hanteras i framtida
budgetprocesser:
-projektplan/tidsplan för utökning av lokalyta utifrån elevprognos samt
nödvändiga åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av enheten grundskola
område C Kristinebergskolan.
-projektplan/tidsplan för utökning av lokalyta utifrån elevprognos samt
nödvändiga åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av enheten grundskola
område B Södra skolan.
-projektplan/tidsplan för renovering/om- och nybyggnation av enheten grundskola
område A Tösse skola med inriktning på matsal, kök och hygienutrymmen.
-projektplan/tidsplan för renovering och/eller nybyggnation av lokaler för
förskola i Åmåls kommun, centralorten och Tösse.
2. ge Tillväxtenheten i uppdrag att se över detaljplanen för Södra skolan och
Tösse förskola angående möjligheter till utökning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, och fastställde beslutet den 8
februari 2017 (KS § 21) om att ge kommunchefen i uppdrag att anlita extern
konsult som i samverkan med berörda förvaltningar, ÅKAB och involverade
arkitekter granska och komplettera befintliga underlag med utgångspunkt i
kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016 KF § 248.
Den 13 juni 2017 redovisade den externa konsulten, SWECO en delrapport av
uppdraget för styrgruppen samt politiska företrädare.
Den 5 september 2017 redovisade SWECO sin rapport, se bilaga 1 för styrgrupp,
politiker och tjänstemän och övriga intresserade.
Såväl ÅKAB som barn- och utbildningsförvaltningen och SWECO konstaterar att
berörda objekt behöver anpassas till dagens behov utifrån arbetsmiljölagen och
verksamheternas styrdokument (Skollag, läroplaner, förordningar etcetera).
Objekten är även i behov av renovering på grund långvarigt nyttjande.
På sitt möte den 7 november 2017 (KS § 244) beslutade kommunstyrelsen att
remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt möte den 23 november 2017
(BUN § 158). Barn- och utbildningsnämnden hade vid sitt möte inget att erinra
mot förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 149
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 23 november 2017 § 158
- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen den 3 november 2017
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 7 november 2017 § 244
- Rapport SWECO Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun

Beslutet skickas till
Åmåls kommunfastigheter AB
Barn- och utbildningsnämnden
__________
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Dnr KS 2018/12

KS § 5 Ny lokal för vuxenutbildningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningschef för Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att teckna kontrakt för lokaler för
vuxenutbildningen (7- årigt hyresavtal).
Den ökade hyreskostnaden för lokaler för vuxenutbildningen blir 1 354 000 kr per
år. Den ökade kostnaden ska hanteras i budgetarbetet inför 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att se över om de så
kallade migrationsmedlena går att använda för att sänka de ökade hyreskostnader
som uppstår i samband med ny lokal för vuxenutbildningen.

Reservation
Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Lars-Olov Ottosson (C), Anne Sörqvist
(C) och Thomas Olson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
återremissyrkandet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 november 2017 (Dnr BUN
2017/174) att säga upp hyresavtal med vuxenutbildningen avseende delar av
enheten gymnasiums lokalyta på Karlberg då enheten gymnasiums verksamhet
har utökats vad gäller antal program och inriktningar och växer vad gäller antal
elever.
Sedan 2011/2012 har vuxenutbildningen varit samlokaliserad med enheten
gymnasium på Karlberg, ett beslut som togs då ungdomsskolans elevkullar
minskade liksom antalet elever på vuxenutbildningen. Hösten 2013 var antalet
elever som lägst, med mindre än 400 elever på ungdomsskolan och 500 elever på
vuxenutbildningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2013 uppdrag att öka antalet elever på
gymnasieskolan, vilket har lyckats väl på grund av ett utökat program- och
inriktningsutbud och en ökning av antal unga i närområdet, upptagningsområdet,
varför gymnasiet idag omfattar ca 750 elever med en prognos om ca 800 elever
för hösten 2018.
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen har liknande uppdrag med syfte att
öka utbildningsnivån och skapa möjligheter till arbete och försörjning för Åmåls
kommuninvånare i samverkan med externa intressenter som Arbetsförmedling,
universitet och högskolor, vilket tillsammans med den del av vuxenutbildningen
som omfattar grundvux, svenska för invandrare idag genererar ca 900 elever.
Sammantaget innebär detta att antalet elever och den verksamhet som krävs för
att möta behovet och intresset är i behov av utökad lokalyta för såväl
ungdomsskolan som vuxenutbildningen, varför barn- och utbildningsnämnden
tagit beslut om att säga upp hyresavtal för vuxenutbildningen, planerat fr o m
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1 augusti 2018.
Med en sådan omfattande verksamhet som vuxenutbildningen idag bedriver är
utbudet av lämpliga alternativa lokaler i närområdet litet, särskilt med tanke på att
tillgängligheten för elever inom SFI (svenska för invandrare) behöver vara god
vad gäller att kunna ta sig till undervisningslokalen gående alternativt med
stadsbuss.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad den 10
januari 2018

Yrkande
Michael Karlsson (M) yrkar på återremiss med följande motivering: Kostnaderna
kopplade till föreslagen åtgärd går i dagsläget inte att motivera. Att ”dra på sig”
kostnader om 2 150 000 kr/år under följande sjuårsperiod, parallellt med
kommande skolbygge och uppgradering av vattenreningsverk, förefaller mig
tämligen svårsmält.
Gymnasiets elevantal förväntas öka med ytterligare 50 personer och, med
utgångapunkt i detta föreslås ett utökande av undervisningslokaler till att kunna
husera cirka 900 elever av kategori vuxenstuderande. 900 elever under 7 år ger
totalt 6 300 elever att utbilda. Varifrån förväntas dessa komma?
Nytt beslutsunderlag måste tas fram där alla planerade intäkter och utgifter för
åtgärden redovisas. Vad finns där för underliggande affärsidé?
Nytt underlag bör också belysa andra alternativa lösningar såsom t.ex;
- Kompletterande utrymmen av tillfällig art
- Utlokalisering av delar av vuxenutbildningen till annan kommunal lokal
- Utökande av nyttjandegraden hos befintliga lokaler (tidsmässigt nyttjandegrad)
- Utbyggnation
Lars-Olov Ottosson (C) och Anne Sörqvist (C) bifaller återremissyrkandet.
Olof Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att Kommunstyrelsen
beslutar att ge förvaltningschef för Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen
i uppdrag att teckna kontrakt för lokaler för vuxenutbildningen (7- årigt
hyresavtal). Den ökade hyreskostnaden för lokaler för vuxenutbildningen blir
1 354 000 kr per år. Den ökade kostnaden ska hanteras i budgetarbetet inför
2019.
Ewa Arvidsson (S) yrkar i tillägg att Kommunstyrelsen ger ekonomienheten i
uppdrag att se över om de så kallade migrationsmedlena går att använda för att
sänka de ökade hyreskostnader som uppstår i samband med ny lokal för
vuxenutbildningen.
Mötet ajourneras kl 10.22-10.35
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag: förslaget från förvaltningen,
återremissyrkandet från Michael Karlsson (M) samt tilläggsyrkandet från Ewa
Arvidsson (S). Ordföranden börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget från förvaltningen och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Slutligen ställer ordföranden
proposition på tilläggsyrkandet från Ewa Arvidsson (S) och finner att
kommunstyrelsen bifallit detta.

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson
Åmåls kommunfastigheter
Ekonomienheten
__________
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Dnr KS 2017/147

KS § 6 Ekonomisk prognos efter november
2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen för ett samtal om prognosen och konstaterar att inga åtgärder
behöver vidtas i nuläget, därmed lägger kommunstyrelsen rapporten till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga
eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott
jämfört med budget redovisas med minustecken.
I samband med månadsrapporterna följs även ett antal nyckeltal upp som är
kopplade till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls
kommun, men även specifika för respektive styrelse/nämnd.
Beräknat underskott per den 30 november 2017 uppgår till -9,3 miljoner kronor
(mkr). I föregående prognos redovisades ett underskott på -9,5 mkr.
Underskottet är till största delen hänförbart till finansförvaltningen som redovisar
befarade underskott inom kommunstyrelsen, integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningens samt vård- och omsorgsnämndens
flyktingverksamheter.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 150
- Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2017
- Ekonomisk prognos november 2017 daterad den 12 december 2017

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
__________
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Dnr KS 2017/503

KS § 7 Ekonomisk rapport efter oktober 2017
för teknik- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen för ett samtal om rapporten och konstaterar att inga åtgärder
behöver vidtas i nuläget, därmed lägger kommunstyrelsen rapporten till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +2 215 tusen kronor
(tkr) för de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 245 tkr avser Säffle och
+970 tkr avser Åmål. Utredningen av hur komponentavskrivning 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 prognostiserar VA-verksamheten ett
överskott med +2 500 tkr, varav +900 tkr avser Säffle och +1 600 tkr avser
Åmål. Verksamheten för renhållning prognostiserar ett underskott med -4 000 tkr,
varav -2 2850 tkr avser Säffle och -1 150 tkr avser Åmål.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 152
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 14 november 2017 § 121
- Ekonomisk rapport efter oktober 2017 - Teknik- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17
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Dnr KS 2017/486

KS § 8 Delårsbokslut och revisionsrapport för
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Åmål noterar de synpunkter som revisorerna framför.
Fullmäktige är medvetet om att en översyn av organisation och ekonomi pågår.
Med detta godkänner fullmäktige delårsbokslutet för Åmåls kommuns del och
lägger det till handlingarna.

Jäv
Anne Sörqvist (C) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Stig-Arne Olsson redogör för delårsrapporten för Fyrbodals
kommunalförbund. Rapporten visar ett underskott på 646 tusen kronor (tkr),
vilket är i enlighet med prognos. Avvikelserna är små, med undantag att den
externa finansieringen av projekt har varit ovanligt hög vilket har lett till ökade
intäkter i basadministrationen. Direktionen har den 9 februari 2017 tagit beslut
om att årets underskott ska täckas genom fakturering av medlemskommunerna,
vilket innebär att det egna kapitalet kommer att vara oförändrat jämfört med 2016.
Förbundets soliditet uppgår till 3,1 %, vilket avviker från direktionens beslut om
en långsiktig, stabil soliditetsnivå på 10 %. En rimlig lägsta nivå på solditeten
kommer fortsatt vara en diskussionsfråga under hösten.
Direktionen har beslutat att höja medlemsavgiften för 2018 från 28 kronor per
invånare till 33 kronor per invånare samt att från 2019 implementera en
indexhöjning på 3 %.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 154
- Delårsbokslut efter den 30 juni 2017
- Revisorernas bedömning av delårsrapport den 26 september 2017
- Revisionsrapport av KPMG den 26 september 2017

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17
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Dnr KS 2017/465

KS § 9 Revisionsrapport - Översiktlig
granskning delårsrapport 2017 - Yttrande från
ekonomichefen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från ekonomienheten och
överlämnar detta som svar till revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen anser att kommunens delårsrapport daterad den 31 augusti
2017 uppfyller såväl lag som krav enligt god redovisningssed och ger därmed en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Det prognostiserade resultatet för 2017 uppgår till 7,5 miljoner kronor
(mkr), vilket är en försämring mot budget med 8,5 mkr. Verksamhetens
nettokostnader beräknas öka med 7,8% medan skatteintäkter och generella
statsbidrag beräknas öka med 3,2%. Den ogynnsamma kostnadsutvecklingen
innebär en utmaning för kommunen.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om sex kommunövergripande finansiella
mål. Enligt prognosen kommer fem av dessa mål att uppfyllas.
Revisionen anser likt tidigare att det verkar saknas tydliga kriterier när ett
strategiskt mål ska anses uppfyllt. Det bedöms även vara svårt att göra en
övergripande avstämning av måluppfyllelsen varför man uppmanar kommunen att
fortsätta utveckla målarbetet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 153
- Tjänsteskrivelse/yttrande av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 5 december
2017
- Revisionsrapport och Granskningsrapport Översiktlig granskning delårsrapport
2017 den 11 november 2017

Beslutet skickas till
Efter kommunstyrelsen: Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17
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Dnr KS 2016/182

KS § 10 Underhåll och anpassning av
vandrarhemmet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott den 24 januari 2017 för att få fram ett tydligare beslutsunderlag.

Sammanfattning av ärendet
Den 11 maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att bevilja integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen 1 650 00 kronor ur anslaget för migrationsmedel för
fastighetsunderhåll och anpassningar av vandrarhemmet, som då fungerade som
ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn (KS § 153). Syftet var att hålla
fastigheten i det skick som verksamheten krävde, och kunna möta de krav som
finns på den typen av verksamhet.
HVB-hemmets verksamhet har sedan dess kraftigt minskat och från februari nästa
år kommer verksamheten på vandrarhemmet upphöra helt. Det underhållsarbete
som kommunstyrelsen beviljade pengar för att genomföra har inte genomförts.
Arbetet skall dock genomföras, vilket är en nödvändighet för att en annan
verksamhet ska kunna bruka lokalerna. Då den verksamhet som kommer att
drivas i framtiden troligen kommer att vara av en annan art än den verksamhet
som bedrevs när beslutet togs, bör beslutet upphävas och renoveringen bör inte
bekostas av migrationsmedel.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 151
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen möte den 11 maj 2016 § 153

Yrkande
Michael Karlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet att det planerade underhållet och
anpassningen av vandrarhemmet, som använts som HVB-hem, ska finansieras
med migrationsmedel (KS den 11 maj 2016, § 153).
Michael Karlsson (M) yrkar att Avbryt åtgärden i sin helhet (både utförande och
utredning kring finansiering). Motivering: Då vandrarhemmet ej längre kommer
att användas som HVB-hem och att de (av KS) tidigare beslutade investeringarna
(av okänd anledning) ej genomförts, yrkar jag att föreslagna åtgärd/åtgärder
rörande fastigheten helt fryses tills det att nytt användningsområde preciserats,
genomarbetats och beslutats.
Thomas Olson (L) yrkar bifall till Michael Karlssons (M) yrkanden.
Ewa Arvidsson (S) yrkar att Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott den 24 januari 2017 för att få fram ett tydligare beslutsunderlag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17
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Dnr KS 2017/497

KS § 11 Uppföljning av internkontrollplan 2017
- Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunens revisorer för kännedom samt
att processer där avvikelser noterats återrapporteras till kommunstyrelsen i juni
2018.

Sammanfattning av ärendet
En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert,
med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning
och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern
kontroll.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen
(internkontrollplan). Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande
följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera
det interna kontrollsystemet.
De processer/rutiner som har följts upp har valts utifrån genomförd riskanalys.
Kommunstyrelsen beslutade om internkontrollplan 2017 för integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen den 13 september 2017 (KS 2017/359) omfattande
fem processer/rutiner:
-Ekonomisk prognos
-Enheten för ensamkommande ungdomar ska tillhandahålla boendeplatser som
följer gällande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter
-Handläggning och utbetalning av försörjningsstöd
-Vuxenutbildningen ska bedrivas enligt skollagen (2010:800) med utgångspunkt i
elevens behov och förutsättningar
-Återsökning av statsmedel avseende nyanlända och asylsökande

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 6
december 2017 § 112
- Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson den 1 december
2017
- Uppföljning av Internkontrollplan - Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen den 1 december 2017

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Yrkande
Thomas Olson (L) tilläggsyrkar att Processer där avvikelser noterats
återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2018.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förslaget från
tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet att kommunstyrelsen lämnar rapporten till
kommunens revisorer för kännedom samt lägger den till handlingarna,
dels tilläggsyrkandet från Thomas Olson (L).
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifallit Thomas Olsons (L) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen (beslut och uppföljning av internkontrollplan)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17

22 (33)

Dnr KS 2017/502

KS § 12 Uppföljning av internkontrollplan 2017
- Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunens revisorer för kännedom samt
att processer där avvikelser noterats återrapporteras till kommunstyrelsen i juni
2018.

Sammanfattning av ärendet
En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert,
med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning
och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern
kontroll.
Styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen
(internkontrollplan). Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande
följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera
det interna kontrollsystemet.
De processer/rutiner som har följts upp har valts utifrån genomförd riskanalys.
Den 8 mars 2017 beslutade kommunstyrelsen om att anta internkontrollplan 2017
innefattande processerna/rutinerna attestreglemente, beställning av telefon,
egenkontrollprogram för livsmedelshantering samt uppföljning av rutin för
politiskt fattade beslut (Dnr KS 2017/77, § 46).

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 158
- Tjänsteskrivelse av Jeanette Lämmel den 6 december 2017
- Uppföljning av internkontrollplan - Kommunstyrelseförvaltningen den 6
december 2017

Yrkande
Thomas Olson (L) tilläggsyrkar att Processer där avvikelser noterats
återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2018.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förslaget från
tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet att kommunstyrelsen lämnar rapporten till

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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kommunens revisorer för kännedom samt lägger den till handlingarna,
dels tilläggsyrkandet från Thomas Olson (L).
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifallit Thomas Olsons (L) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen (beslut och uppföljning av internkontrollplan)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17
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Dnr KS 2015/20

KS § 13 Besöksstrategiska uppdrag i Åmåls
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den
24 januari 2017 för vidare utredning och för beaktande av lagda yrkanden och
förd diskussion på dagens möte.

Sammanfattning av ärendet
Föreningslivet i Åmåls kommun är av stor betydelsen för alla som bor här och
verkar i Åmål och för besöksnäringen. En strategiskt sammansatt arbetsgrupp
bestående av tjänstemän från olika förvaltningar har identifierat tre föreningar
som särskilt viktiga för Åmåls besöksnäring. Dessa är: Höghedens slalomklubb,
Åmålstravet och Forsbacka golfklubb. Föreningarna bedriver verksamheter
som under året är viktiga anledningar till att besöka kommunen. Arbetsgruppen
har tagit fram ett förslag på utformning av besöksstrategiska uppdrag för dessa de
tre föreningarna kopplat till ett årligt belopp på 50 000 kronor per förening.
Möten med de utvalda föreningarna ska ske regelbundet för dialog och för
avstämning utifrån uppdragen. Förslaget ska inte förväxlas med ordinarie
föreningsbidrag som föreningarna kan få. Förslaget ersätter nuvarande
sponsorsåtaganden. De föreslagna beloppen ska innefatta den arenaskyltning som
sker enligt nuvarande sponsringsåtaganden. Genom de besöksstrategiska
uppdragen vill kommunen visa att föreningarna är viktiga för Åmål och samtidigt
visa på en tydlighet och kontinuitet i samverkansformen.
För övriga föreningar utanför kulturområdet i kommunen har arbetsgruppen
föreslagit en pott på 100 000 kronor per år. Potten ska kommunen kunna fördela
enligt en arrangemangspolicy i samband med olika arrangemang. Det kan till
exempel vara ungdomsarrangemang såsom cuper och turneringar. Gruppens
förslag är att begränsa maximala beloppet per förening och år till 10 000 kr. Vid
större arrangemang såsom SM, eller liknande större tävlingar kan bidraget bli
större. Föreningar kan få hyresfri tillgång till kommunens lokaler och arenor som
en del av arrangemangsstödet. Bidraget ska gå att söka löpande under året.
Ansökningar prövas från fall till fall. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän
från: utvecklingsenheten, tillväxtenheten, teknik- och fritidsförvaltningen, Sisu
idrottskontoret samt kulturenheten.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 155
- Tjänsteskrivelse av kommunikatör Jan Andersson den 15 januari 2018
- Strategiskt uppdrag Åmålstravet
- Strategiskt uppdrag Höghedens slalomklubb
- Strategiskt uppdrag Forsbacka golfklubb

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Yrkande
Michael Karlsson (M) yrkar:
1. Avslag till den del som avser besöksstrategiska uppdrag till föreslagna
”föreningar”.
2. Bifall till den del som avser att avsätta en pott om 100 000 kr, för föreningar
att söka medel ur för större event och annat, enligt föreslaget upplägg.
3. Återremiss till den del som beskrivs som turist-täta anläggningar och
synliggörande av kommunen vid dessa. Återremissen syftar till att ta fram
affärsmässiga direktiv och riktlinjer gällande ”Köp av annonsplats” vid turisttäta
anläggningar av intresse för kommunen.
Motivering: Att utbetala oriktade bidrag till stora, vinstdrivande föreningar
(företag?) med egen kommersiell verksamhet kan lätt tolkas som otillbörligt
gynnande. Att rikta uppdragen mot ”mindre bemedlade” föreningar, såsom t.ex.
djurparken, brukshundsklubben, ridklubben eller hembygdsföreningen, hade
naturligtvis varit oerhört mycket mer betydelsefullt för kommunens föreningsliv.
Kanske en ordentlig översyn av föreningsbidragen i stort, hade kunnat vara på
sin plats?
Lars-Olov Ottosson (C) och Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till Michael Karlssons
(M) yrkanden.
Lotta Robertsson-Harén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ewa Arvidsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott den 24 januari 2017 för vidare utredning och för beaktande av lagda
yrkanden och förd diskussion på dagens möte.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet av Ewa Arvidsson (S) och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Kommunikatören
Tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2013/11

KS § 14 Revidering av delegeringsreglemente
för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen reviderar delegeringsreglemente i enlighet med
förvaltningarnas förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegeringsreglemente reviderades senast i juni 2017. Det är
ett dokument som ständigt ska hållas uppdaterat, utifrån organisationsförändringar
och politisk viljeinriktning. Kommunstyrelsen består av
kommunstyrelseförvaltningen och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen.
För kommunstyrelseförvaltningen har ett tillägg gjorts i avsnitt 2.1.7, i enlighet
med beslut den 7 juni 2017 KS § 150, att ekonomichef delegeras att fatta beslut
om vilka som får disponera bank- och plusgiromedel samt internetbank.
För integration- och arbetsmarknadsförvaltningen har en större revidering
genomförts i delegeringsreglementet. Under 2017, i samband med den
implementering som pågår av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
uppmärksammades att avsnitt 4 behövde revideras. Delegationer har lagts till,
lagrum har uppdaterats, samt att befattningstitlar och enhetsnamn har ändrats
utifrån förvaltningens genomförda organisationsförändringar. Detta redovisas i
bilagan Ändringsdokument.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 159
- Tjänsteskrivelse den 11 december 2017
- Förslag till delegeringsreglemente för kommunstyrelsen daterat den 11
december 2017
- Ändringsdokument för integration- och arbetsmarknadsförvaltningens
revideringar

Beslutet skickas till
Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen och integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Enhetschefer/rektorer integration- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomichef
Magdalena Blomqvist
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/472

KS § 15 Överenskommelse med AFS
interkulturell utbildning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ny överenskommelse med AFS interkulturell
utbildning. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael
Karlsson (S).

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun och AFS interkulturell utbildning har sedan 2014 samarbetat
inom ramen för kommunens internationella utbytesstipendium. Sedan 2015 har
tre elever erhållit helårsstipendier och fått möjligheten att studera i kommunens
vänort De Pere i USA. Åtta elever har erhållit korttidstipendier till Italien,
Spanien och Tyskland. Överenskommelsen mellan AFS och Åmåls kommun
sträcker sig till slutet av 2017 och en ny överenskommelse parterna emellan
behöver därför upprättas.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 6
december 2017 § 111
- Tjänsteskrivelse från Anna Lundin den 22 november 2017
- Förslag på överenskommelse med AFS interkulturell utbildning

Beslutet skickas till
Internationell samordnare Anna Lundin
Rektor/enhetschef Mats Aronsson, Karlbergsgymnasiet
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/35

KS § 16 Svar på medborgarförslag om mer
valfrihet för äldre när det gäller boende Lisbeth Vestlund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lämna svar på medborgarförslaget enligt det
yttrande som bifogas ärendet, och därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Vestlund har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen angående mer
valfrihet för äldre när det gäller boende. Förslagställaren anger bland annat att det
behövs fler vård- och omsorgsboende för de som behöver omsorg dygnet runt,
men även fler trygghetsboende med gemensamma utrymmen för sällskap och
umgänge.
Vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt är att socialtjänstens omsorg ska
inriktas på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare antagit ett antal så kallade
värdighetsgarantier som både ska ge den äldre ett mervärde och leda till ökat
självbestämmande och delaktighet.
Åmåls kommun har ett ansvar att inrätta särskilda boendeformer för äldre. Vad
gäller tillgången till äldreboende i nuläget så överensstämmer det i stort med
efterfrågan. Framöver kommer dock antalet äldre öka, varför ett nytt äldreboende
bör tillskapas någon gång under de närmaste fem åren. Att planera för olika
boendeformer för våra äldre är en stor gemensam kommunal utmaning där vårdoch omsorgsnämnden är en av parterna, men där även det kommunala
bostadsbolaget och privata fastighetsägare är viktiga aktörer.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2017 § 155
- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 14 november 2017 § 141
- Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2017 från biträdande förvaltningschef
Kenneth Bramberg
- Yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen daterad den 14 december 2017
- Medborgarförslag daterat 2 januari 2017 från Lisbeth Vestlund

Beslutet skickas till
Lisbeth Vestlund
Vård- och omsorgsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17

29 (33)

Dnr KS 2017/517

KS § 17 Arvoden förtroendevalda 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar bifogad beloppsbilaga gällande arvode till
förtroendevalda 2018.

Sammanfattning av ärendet
För närvarande pågår arbetet med ett nytt arvodesreglemente. Fram till dess att
detta arbete är färdigt gäller nuvarande arvodesreglemente. Arvodena följer
utvecklingen av riksdagsledamöternas arvode.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av personalekonom Johan Asplind den 12 december 2017
- Förslag till arvoden till förtroendevalda för år 2018

Beslutet skickas till
Personalekonom Johan Asplind
Lönenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17

30 (33)

KS § 18 Information om pensionsskuld: Henrik
Arenbro, Söderberg & Partners
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar Henrik Arenbro för besöket.
Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till ekonomienheten och
personalenheten att tillsammans med företrädare för Söderbergh & Partners
återkomma till kommunstyrelsen med olika alternativ till fortsatt arbete framåt
med pensionsskulden för Åmåls kommun.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Arenbro från Söderbergh & Partners informerar kommunstyrelsen om
pensionsskulden för Åmåls kommun, dess risker, resultat av tidigare åtgärder
samt förslag till fortsatt väg framåt.

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till
ekonomienheten och personalenheten att tillsammans med företrädare för
Söderbergh & Partners återkomma till kommunstyrelsen med olika alternativ till
fortsatt arbete framåt med pensionsskulden för Åmåls kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
bifallit det.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Personalchef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17

31 (33)

KS § 19 Information: Sammanträdeslokal för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att nästa möte med kommunstyrelsen den 7 februari
kommer att hållas i KF-salen, stadshuset.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17

32 (33)

KS § 20 Rapportering av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen godkänns.

Beslutsunderlag
- Delegeringsbeslut angående färdtjänst perioden 171101-171130
- Delegeringsbeslut angående färdtjänst perioden 171201-171231
- Delegeringsbeslut från räddningschefen under perioden 170601-171231
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-17

33 (33)

KS § 21 Rapportering av kommunala protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen godkänns.

Beslutsunderlag
- Protokoll ÅKAB 2017-11-02
- Protokoll ÅKAB 2017-12-07
- Protokoll ÅKAB 2017-12-21
- Protokoll KSAU 2017-12-13
- Protokoll TAU 2017-12-06
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

