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KS § 22  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Utöver ordföranden väljs Lena Hesselroth (L) att justera protokollet. 

__________  
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KS § 23 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet om Bruttolista inför framtagande av internkontrollplan för 

kommunstyrelseförvaltningen 2018 stryks. Till listan läggs ett ärende om 

migrationsmedel för studieförbundet Vuxenskolan samt ett ärende om 375-års 

firandet i Åmåls kommun. 

Med dessa ändringar godkänns ärendelistan. 

__________
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Dnr KS 2017/353 

KS § 24 Fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsens budgetutskott efter Bobo 
Bergström (V) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Peter Olsson (V), Nygatan 3, 662 34 Åmål, 

till ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott för resterande tid av 

mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Bobo Bergström (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsens budgetutskott och ett fyllnadsval för att utse en ny ledamot 

behöver hållas. 

  

Vänsterpartiet har inkommit med följande förlag på ny ledamot:  

Peter Olsson (V) , Nygatan 3, 662 34 Åmål 

__________
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Dnr KS 2018/21 

KS § 25 Fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Jan-Eric 
Thorin (L) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Lena Hesselroth (L), Fryxellsgatan 53, 662 

35, Åmål, som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för resterade tid av 

mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott och ett fyllnadsval behöver hållas för att välja en ny ersättare. 

Liberalerna har inkommit med följande förslag till ersättare: 

Lena Hesselroth (L), Fryxellsgatan 53, 662 35, Åmål. 

__________
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Dnr KS 2016/470 

KS § 26 Svar på motion gällande att se över 
möjligheterna att anlägga ett övergångsställe 
vid gamla Mekonomen (Karlstadsvägen) - 
Fredrik Bengtsson (S) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, då det redan anlagts ett 

övergångsställe, och det planeras att anlägga ytterligare ett, i det området som 

motionen rör. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Bengtsson (S) inkom den 22 december 2016 med en motion med 

önskemål om att kommunen ska se över möjligheten anlägga ett övergångsställe 

på Karlstadsvägen 32 vid gamla Mekonomen. 

Teknik- och fritidsförvaltningens gatuenhet hade redan då motionen inkom planer 

på att anlägga två övergångsställen i närheten av föreslagen plats, med anledning 

av tidigare inkomna synpunkter från kommunens medborgare. Under 2017 

anlades ett övergångsställe på Karlstadsvägen, norr om gamla Mekonomen. 

Övergångstället anlades för att möjliggöra en säker passage för det stora antal 

elever som går mellan Kristinebergsskolan och kiosken på Åmåls Petroleum, 

samt för att en del kringboende ska kunna nyttja detta. 

Ytterligare ett övergångställe är planerat att anläggas på Karlstadsvägen, norr om 

Johan Fredriksgatan, under 2018. Detta övergångsställe kommer att ansluta till 

gång- och cykelvägnätet som når skolor och idrottsanläggningar i närområdet, och 

kommer alltså att kunna nyttjas av gång- och cykeltrafikanter som tar sig mellan 

närliggande bostadsområden öster om Karlstadsvägen och skolor och 

idrottsanläggningar på västra sidan. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 § 4 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 12 december 2017 § 137 

- Tjänsteyttrande från gatuchef Niklas Ekberg den 5 december 2017 

- Motion från Fredrik Bengtsson (S) inkom 22 december 2016 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Teknik- och fritidsnämnden 

Fredrik Bengtsson 

__________
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Dnr KS 2018/19 

KS § 27 Feriepraktik 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte begränsa antalet feriepraktikanter för 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att möjligheten till en ökning av ersättning ska 

utredas inom budgetarbetet för 2019. Kostnadsökningen för 2018 täcks upp 

genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, ansvar 2100, 

verksamhet 1021, aktivitet 2108. 

Reservation 

Lars- Olov Ottosson (C), Anne Sörqvist (C), Ulla Berne (M), Michael Karlsson 

(M) och Lena Hesselroth (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla ungdomar folkbokförda i Åmåls kommun som går ut 8:an, 9:an, första och 

andra året på gymnasiet eller studerar något av introduktionsprogrammen på 

Karlberg har tidigare erbjudits feriepraktik under sommaruppehållet. Integrations-

och Arbetsmarknadsförvaltningen samordnar arbetet i uppdrag från 

kommunstyrelsen. 

Ungdomar erbjuds feriepraktik i någon av Åmåls kommuns verksamheter eller i 

det lokala föreningslivet. Feriepraktiksamordnare på integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen för kontakt samt tar emot anmälningar från de 

verksamheter som erbjuder feriepraktikplatser för ungdomarna. 

2018 var det 276 ungdomar som genomförde sin praktik. Då antalet 

feriepraktikanter ökat för varje år och årskullarna är ungefär lika stora som 

tidigare år så antas cirka 280 ungdomar utföra feriepraktik 2018. 

Enligt SSU:s sommarjobbsrapport 2017 ligger Åmål lägst i hela landet gällande 

ersättning för de som fyllt 18 år och utför feriepraktik. 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag att samtliga sökande ungdomar ska 

erbjudas feriepraktik medför ökade kostnader om ca 275 000 kronor för 2018. 

Dessa medel finns inte avsatta i Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens 

budget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 24 januari 2018 § 14 

- Tjänsteskrivelse av Per Lundin den 16 januari 2018 

- Bilaga 1, Feriepraktik 2018 budget 

- Bilaga 2, Sommarjobbsrapport 2017 

- Komplettering från tf förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson och ekonomichef 

Stig-Arne Olsson den 2 februari 2018 
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Yrkande 

Lars-Olov Ottosson (C) yrkar återremiss för en fördjupad analys av kostnader och 

konsekvenser. Ulla Berne (M) bifaller yrkandet. 

Lars-Olov Ottosson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda 

feriepraktik till ungdomarna som går ut 8:an, att höja ersättningen till 55 kronor 

per timme samt att tillföra integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 198 600 

kronor för att genomföra feriepraktik 2018. Anne Sörqvist (C) bifaller yrkandet. 

Rolf Lindström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte begränsa antalet 

feriepraktikanter för 2018 och att kommunstyrelsen beslutar att möjligheten till 

en ökning av ersättning ska utredas inom budgetarbetet för 2019, samt att 

kostnadsökningen för 2018 täcks upp genom kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter, ansvar 2100, verksamhet 1021, aktivitet 2108. Lotta 

Robertsson-Harén (MP) bifaller Rolfs yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns tre yrkanden, dels Lars-Olov Ottossons 

(C) återremissyrkande, dels hans yrkande med förslag till beslut samt Rolf 

Lindströms (S) yrkande. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så. 

Därefter ställer ordföranden Ottossons (C) yrkande mot Lindströms (S) yrkande 

och konstaterar att kommunstyrelsen bifaller Lindströms (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Per Lundin 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/13 

KS § 28 Verksamhetsbidrag för 
Evenemangsservice Åmål 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ett verksamhetsbidrag för 2018 till Evenemangsservice 

Åmål med 150 000 kr. 

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda hur Evenemangsservice 

Åmål ska organiseras samt hur föreningens utrustning ska hanteras. Uppdraget 

ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Evenemangsservice Åmål startade 2002 på initiativ av Åmåls 

Bluesförening, Gränslös Kulturförening och Åmåls kommun. Syftet var att 

underlätta för arrangörer i Åmål genom att samla all evenemangsutrustning under 

ett tak och då kunna sköta uthyrning och underhåll på ett rationellt sätt. Sedan 

2006 är Evenemangsservice Åmål en självständig ideell förening med uppdrag att 

främja evenemang i Åmål samt bedriva uthyrning av evenemangsmateriel. Detta 

upplägg har varit förutsättningen för en rad lyckade event, som till exempel 

Åmåls Bluesfest, Hamnkalaset och Bokdagarna. 

Den ideella föreningen Evenemangsservice Åmål har under de senaste åren 

brottats med en mycket svag ekonomi där den säsongsbetonade verksamheten 

varit svår att hantera ekonomiskt under lågsäsong. 

En mer långsiktig lösning kring evenemangssupport och arrangörsstöd inom 

Åmåls kommun bereds för närvarande inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 § 3 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef Stefan Jacobson daterad den 16 januari 2018 

- Presentation ”Stärka och utveckla lokalt arrangörsskap” 

Yrkande 

Lars-Olov Ottosson (C) tilläggsyrkar att kommunstyrelseförvaltningen får i 

uppdrag att utreda hur Evenemangsservice Åmål ska organiseras samt hur 

föreningens utrustning ska hanteras. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast i maj 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan bifallas och 

konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. 

Ordföranden frågar sedan om tilläggsyrkandet från Ottosson (C) kan bifallas, 

vilket kommunstyrelsen gör. 
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Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Evenemangsservice Åmål 

Förvaltningschef Ida Rådman 

__________
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Dnr KS 2016/182 

KS § 29 Upphävande av beslut att finansiera 
byte av ventilation och brandskydd på 
Vandrarhemmet (Hornlyckan 1) via 
migrationsmedel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslutet (KS § 153) att finansiera byte av ventilation 

och brandskydd på Vandrarhemmet (Hornlyckan 1) via migrationsmedel. 

Finansiering sker istället via investeringsbudget 2018. 

Reservation 

Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C), Ulla Berne (M), Michael Karlsson 

(M) och Lena Hesselroth (L) reserverar sig mot beslutet. 

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 byte av 

ventilation och brandskydd. HVB-hemmets verksamhet har sedan dess kraftigt 

minskat och från februari år 2018 kommer verksamheten på vandrarhemmet 

upphöra helt. 

Bytet av ventilation och brandskydd är ej fullt genomfört utan kommer att bli 

klart januari/februari 2018. 

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 bytet av ventilation och brandskydd bör inte bekostas av 

migrationsmedel. 

Istället för att belasta migrationsmedel som en kostnad kommer bytet av 

ventilation och brandskydd belasta framtida hyresgäster som en kostnad via 

avskrivningar (hyran). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 § 5 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 23 januari 2018 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 januari 2018 § 10 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar avslag med motiveringen: 
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”Kommunstyrelsen har fattat beslut om underhållsarbeten på den fastighet som, 

vid tiden för beslut, använts som HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

Sedan kommunstyrelsens möte den 17/1 har framkommit ny information som 

fastslår det faktum att underhållsarbetet är riktigt långt framskridet och, inom 

kort, helt utfört. 

Åtgärden har således tillfullo utförts under den tid som användningsområdet varit 

relaterat till kommunens flyktingverksamhet. Kostnaden för sådan verksamhet ska 

självklart bekostas av medel erhållna för detta ändamål, i enlighet med tidigare 

KS-beslut. 

Således 

Finansiering via migrationsmedel och direktavskrivning, enligt tidigare givna 

direktiv. 

Att via ett retroaktivt beslut ”välta” över kostnaden för en investering på 

kommande aktörer känns oerhört främmande. I synnerhet som gjord investering 

kanske inte alls är ändamålsenlig för kommande användningsområde.” 

Lars-Olov Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons (M) yrkande. 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett yrkande av Michael Karlsson (M) och ett 

yrkande av Michael Karlsson (S). Ordförande ställer proposition på dessa och 

finner att nämnden beslutar enligt Michael Karlssons (S) yrkande och avslår 

Michael Karlssons (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla Michael Karlssons (S) yrkande i enlighet med 

arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för att bifalla Michael Karlssons (M) yrkande. 

Med sex ja-röster och fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Michael 

Karlssons (S) yrkande i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Ja-röster: Ewa Arvidsson (S), Olle Eriksson (S), Lotta Robertsson-Harén (MP), 

Rolf Lindström (S), Cecilia Gustafsson (S) och Michael Karlsson (S). 

Nej-röster: Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C), Ulla Berne (M), Michael 

Karlsson (M) och Lena Hesselroth (L). 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/6 

KS § 30 Uppföljning av internkontrollplan 2017 
- Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nämnder där avvikelser noterats, hädanefter 

behöver redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att hantera avvikelserna. Detta 

ska gälla alla ärenden om internkontrollplan. 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

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 ska följas upp har valts utifrån genomförda riskanalyser. 

I internkontrollplanen för 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden den 15 

december 2016 (BUN § 201) om att granska fyra processer/rutiner. Resultatet 

följs upp i uppföljning av internkontrollplan 2017. 

1. Barn- och utbildningsförvaltningens jour för verksamheter före och efter 

kontorstid. 

2. Inkomstuppgifter - barnomsorgsavgifter 

3. Inskrivning i särskola 

4. Utdrag ur belastningsregistret enligt Skollag 2010:800 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 § 7 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2017 § 

171 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2017 

- Uppföljning av internkontrollplan 2017 daterad den 30 november 2017 

- Rapport internkontrollarbete daterad den 30 november 2017  
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Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

__________
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Dnr KS 2017/489 

KS § 31 Uppföljning av internkontrollplan 2017 
- Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nämnder, där avvikelser noterats, hädanefter 

behöver redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att hantera avvikelserna. Detta 

ska gälla alla ärenden om internkontrollplan. 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

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. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om internkontrollplan 2017 den 26 

januari 2017 (VON § 3) omfattande fyra processer/rutiner: 

1. Följsamhet rutin egna medel 

2. Lagstadgad tid för utredning barn/unga enligt 11 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL 

3. Läkemedelsgenomgång 

4. Utredningsstruktur familjehemsutredning 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 § 8 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 14 november 2017 § 140 

- Tjänsteskrivelse den 3 november 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Uppföljning av intern kontroll 2017 

Yrkande 

Lena Hesselroth (L) tilläggsyrkar att processer där avvikelser noteras 

återrapporteras till kommunstyrelsen senast juni 2018. 
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Michael Karlsson (S) tilläggsyrkar att nämnder, där avvikelser noterats, 

hädanefter behöver redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att hantera 

avvikelserna. Detta ska gälla alla ärenden om internkontrollplan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut nämligen förslaget från 

arbetsutskottet att lägga informationen till handlingarna. Det finns även ett 

tilläggsyrkande från Lena Hesselroth (L) och ett från Michael Karlsson (S). 

Ordföranden frågar först om arbetsutskottets förslag kan bifallas, vilket 

kommunstyrelsen gör. 

Därefter ställer ordföranden de två tilläggsyrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen bifallit Michael Karlsson (S) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr KS 2017/490 

KS § 32 Uppföljning av internkontrollplan 2017 
- Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nämnder där avvikelser noterats, hädanefter 

behöver redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att hantera avvikelserna. Detta 

ska gälla alla ärenden om internkontrollplan. 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

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. 

Bygg- och miljönämnden beslutade om internkontrollplan 2017 för den 6 

december 2016 (BMN § 158) omfattande två processer/rutiner: 

1. Bygglovsansökan 

2. Konvertering av ärendehanteringssystem 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 § 9 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 14 november 2017 § 108 

- Uppföljning internkontrollplan 2017 Bygg- och miljönämnden den 6 november 

2017 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Bygg- och miljönämnden 

Förvaltningschef Ida Rådman 

__________
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Dnr KS 2018/5 

KS § 33 Uppföljning av internkontrollplan 2017 
- Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nämnder där avvikelser noterats, hädanefter 

behöver redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att hantera avvikelserna. Detta 

ska gälla alla ärenden om internkontrollplan. 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

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. 

Överförmyndarnämnden beslutade om internkontrollplan 2017 den 13 

februari 2017 (ÖFN § 13) omfattande fyra processer/rutiner: 

1. Arvodesbeslut 

2. Delegationsordningens efterlevnad 

3. Kontroll av ställföreträdarna 

4. Ärendehantering 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 § 10 

- Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden den 11 december 2017 § 141 

- Rapport internkontrollarbete 2017 Överförmyndarnämnden den 30 november 

2017 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Överförmyndarnämnden 

Förvaltningschef Ida Rådman 

__________
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Dnr KS 2017/418 

KS § 34 Erasmus + bEUnique Ungdomsutbyte 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till projektet bEUnique och de planerade 

ungdomsutbytena som ett led i att öka ungas internationella rörlighet. 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet “bEUnique- United in Diversity” handlar om att uppmuntra en 

demokratisk delaktighet bland unga, att diskutera deras EU-identitet men även att 

skapa förståelse för andra kulturer och använda sig av kreativitet och kultur som 

en metod för inkludering. 

Projektet leds av Åmåls kommun med partners från Tatabanya, Ungern och 

Heraklion, Grekland. Vid tre olika tillfällen kommer 24 ungdomar och 6 ledare att 

träffas i respektive land. Ungdomsutbytena kommer att arrangeras under fem 

dagar, exklusive resdagar. 

Aktiviteter såsom diskussioner med lokala förtroendevalda, skapande av 

serietidning och vloggar (videoblogg) kommer genomföras. Unga får via 

projektet en ökad kunskap om sina möjligheter till påverkan och delaktighet i 

samhället då vi via aktiviteter ökar deras medvetenhet om demokrati, integration, 

EU och mycket annat. 

Projektet har beviljats 511 300 kronor via EU-programmet Erasmus+ Ung och 

Aktiv. Aktiviteterna kommer att hållas inom ramen för den budgeten. Eventuella 

oförutsedda utgifter kommer att belasta utvecklingsenhetens budget för 

internationellt arbete samt Europa Direkt Fyrbodals budget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 24 januari 2018 § 4 

- Tjänsteskrivelse av Anna Lundin den 11 januari 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) och Lars-Olov Ottosson (C) yrkar bifall till tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Anna Lundin 

Kristin Björk 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/320 

KS § 35 Ändring av detaljplan för kvarter 
Adolfsberg, Andréegatan 13 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger tillväxtenheten i uppdrag att genomföra detaljplaneändring 

enligt Åmåls kommunfastigheter ABs begäran. Åmåls kommunfastigheter AB ska 

stå för den kostnad som uppstår i samband med ändring av detaljplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommunfastigheter AB har beslutat att hos Åmåls kommun begära en 

detaljplaneändring för del av Adolfsberg, Andregatan 13. Begäran avser möjlighet 

till påbyggnation om tre våningar om de byggtekniska möjligheterna finns, 

alternativt en påbyggnad om två våningar. 

En påbyggnation möjliggör installation av hissar, vilket blir en tillgång för 

nuvarande hyresgäster enligt ÅKAB. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 24 januari 2018 § 7 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef Thomas Carlson den 19 januari 2018 

- Skrivelse från Åmåls kommunfastigheter AB daterad den 28 juni 2017 

Beslutet skickas till 

- Thomas Carlson, tillväxtenheten 

- Åmåls kommunfastigheter AB 

__________
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Dnr KS 2016/227 

KS § 36 Ändring av detaljplan för kvarter Illern 
9 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger tillväxtenheten i uppdrag att genomföra detaljplaneändring. 

Begäran avser möjlighet till nybyggnation av hyresbostäder och 

parkeringsplatsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommunfastigheter AB har beslutat att begära en detaljplaneändring för 

Illern 9. Begäran avser möjlighet till nybyggnation av hyresbostäder och 

parkeringsplatser. 

Tillväxtenhetens bedömning är att detaljplaneändringen är genomförbar och 

ställer sig bakom uppdraget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 24 januari 2018 § 8 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef Thomas Carlson den 30 januari 2018 

- Skrivelse från Åmåls kommunfastigheter AB daterad den 28 mars 2017 

Beslutet skickas till 

- Thomas Carlson, tillväxtenheten 

- Åmåls kommunfastigheter AB 

__________
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Dnr KS 2016/107 

KS § 37 Delegering av arbetsuppgifter gällande 
Energi- och klimatstrategin för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar ansvaret för uppföljning och samordning av arbetet i 

enlighet med den nyantagna energi- och klimatstrategi till kommunens 

miljöstrateg. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 november 2017 (§ 206) beslutade kommunfullmäktige att anta Åmåls 

kommuns nya energi- och klimatstrategi. Eftersom arbetsuppgifterna med att 

samordna och följa upp arbetet i enlighet med strategin inte finns delegerat 

behöver kommunstyrelsen fatta beslut om vilken funktion inom organisationen 

som ska utföra arbetsuppgifterna. Miljöenheten föreslår att arbetsuppgifterna 

delegeras till kommunens miljöstrateg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 24 januari 2018 § 10 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 18 januari 2018 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Miljöstrateg Rebecca Retz 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2018/8 

KS § 38 Miljöstrategiskt projekt 2018 - Åmålsån 
och Kasenbergsån 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet tills Energi- och klimatstrategins 

handlingsplan är beslutad av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens vattendrag fyller många viktiga funktioner. Åmålsån och 

Kasenbergsån utgör bland annat lekområden för många fiskarter, exempelvis lax 

och öring. Båda är arter som har höga krav på vattenmiljö och habitatkvalitet. 

Åarna har strukturer och vattenflöden som ger livsmiljöer och spridningsvägar för 

vilda djur- och växtarter som en del av en grön infrastruktur. 

Många vattendrag har i dag bristande ekologisk status bland annat på grund av 

övergödning, bristande underlag för lek, vandringshinder, ogynnsamma flöden, 

kemiska föroreningar, etc. För att få en samlad nulägesbild av förhållandena 

främst för fiskfaunan i åarna med tillhörande mynningsområde Norra viken vore 

det bra att göra en uppdatering av kunskapen om vilka fiskarter som finns i åarna 

hur deras förutsättningar ser ut. 

Att ha uppdaterade underlag gällande biologiska förutsättningar i kommunens 

vattendrag är viktigt för planering och framtida naturvårdsåtgärder. En 

naturvårdsåtgärd kan vara att förbättra livsmiljön och fortplantningsmöjligheterna 

för fisken i åarna. Ett projekt för att ta fram ett sådant underlag knyter an till 

kommunstyrelsens strategiska utvecklingsmål samt flera av de nationella 

miljömålen och EU:s ramdirektiv för vatten. Kommunstyrelsen föreslås därför 

uppdra åt miljöenheten att genomföra ett sådant projekt vilket ska utföras med 

upphandlad konsult. Finansieringen föreslås komma ifrån de särskilt avsatta 

medlen för miljöstrategiskt arbete 2018. 

Tillväxt och arbetsmarknadsutskottet betonar att fiskeförbud råder i Åmålsån. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 24 januari 2018 § 11 

- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg Rebecca Retz daterad den 16 januari 2018 

Yrkande 

Anne Sörqvist (C) yrkar på bordläggning av ärendet tills Energi- och 

klimatstrategins handlingsplan är beslutad av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska bordläggas och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 
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Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

__________
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Dnr KS 2017/550 

KS § 39 Årliga rapporteringen av 
genomförandet av vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara på den årliga rapporteringen av 

genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram enligt bifogat förslag. 

Svaret inlämnas av miljöstrategen via webbformulär. 

Sammanfattning av ärendet 

De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för 

vattenförvaltningscykeln 2016–2021. Programmen riktar åtgärder till centrala 

myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. De 

myndighetsspecifika åtgärderna syftar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska uppnås. Miljökvalitetsnormerna anger den status som specifika 

vattenförekomster ska ha vid en viss tidpunkt i framtiden jämfört med dagens 

status. 

Kommunerna måste årligen rapportera till vattenmyndigheterna om 

genomförandet av åtgärderna. Återrapporteringen är viktig för att beskriva hur 

långt kommunen kommit i sitt åtgärdsarbete. Arbetet med att nå 

miljökvalitetsnormer är viktigt för att långsiktigt värna vattenkvaliteten i våra 

sjöar, vattendrag och grundvatten och för att nå flera av Sveriges 

miljökvalitetsmål. Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att 

Sverige ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets 

genomförande till EU-kommissionen och svara upp mot EU:s vattendirektiv. 

Vattenmyndigheterna har ålagt kommunstyrelsen att ge ett samlat 

rapporteringssvar från flera av kommunens förvaltningar och enheter. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten berör bland annat kommunens arbete med 

miljötillsyn, fysisk planering och vatten- och avloppsplanering och ska vara 

styrande vid tillämpning av lagstiftningen. Kommunstyrelsen har gett kommunens 

miljöstrateg i uppgift att sammanställa svaren. Förslag till svar har därför 

sammanställts utifrån svar från både miljöenheten, teknik och fritid samt 

tillväxtenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 24 januari 2018 § 12 

- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg Rebecca Retz daterad den 16 januari 2018 

- Förslag till svar på rapporteringsfrågorna från Åmåls kommun 

- Missiv Vattenmyndigheterna i samverkan 
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Beslutet skickas till 

Miljöenheten, som skickar svar till Vattenmyndigheten senast 28 februari 2018 

__________
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Dnr KS 2017/552 

KS § 40 Verksamhetsplan/tillsynsplan och 
behovsutredning för bygg- och miljönämnden- 
avseende miljöenhetens verksamhetsområde 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden redovisar ett samlat dokument för verksamhetsplan och 

behovsutredning avseende 2018. Behovsutredningen redovisar ett genomsnittligt 

behov räknat på tre år (2018-2020). Objekt och arbetsområden som inte 

besöks/genomförs varje år kan därför, enskilda år, redovisa ett större timantal i 

tillsynsplanen än i behovsutredningen. Sett över tid jämnar dock siffrorna ut sig. 

Dokumentet innehåller följande delar: 

• Nämndens ansvarsområde och uppdrag, kommunens vision samt nämnden och 

enhetens mål 

• Budget 

• Verksamhetsplan och behovsutredning 

Dokumentet rör enbart nämndens ansvar inom ”miljöområdet” det vill säga 

miljöenhetens arbetsområde. Verksamhet, personal och budget avseende 

byggnation hanteras av tillväxtenheten inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet den 24 januari 2018 § 13 

- Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden daterat den 5 december 2017 § 

126 

- Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning för bygg- och miljönämnden 

avseende miljöenhetens område 2018 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Miljöchef Susanne Nordström 

__________
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Dnr KS 2017/59 

KS § 41 Information: fastighet Bävern 6 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Jeanette Lämmel informerar om den pågående processen att hitta 

ny hyresgäst till fastigheten Bävern 6. 

__________  
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KS § 42 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut från kostchefen den 2 februari 2018 

- Delegationsbeslut från rektor vuxenutbildningen den 8 januari 2018 

- Delegationsbeslut från personalchefen för december 2017 - januari 2018 

- Delegationsbeslut angående färdtjänst och riksfärdtjänst för 1-31 januari 2018 

__________  
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KS § 43 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2018 

- Protokoll kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 24 januari 

2018 

__________
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Dnr KS 2016/395 

KS § 44 Angående kommunstyrelsens beslut 
om migrationsmedel   

Kommunstyrelsens beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda frågan och återkomma i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse inkom 13 januari 2017 med synpunkter från studieförbundet 

Vuxenskolan gällande kommunstyrelsens beslut om de så kallade 

migrationsmedel. Kommunstyrelsen har frågor kring handläggningen. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ida Rådman 

__________
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Dnr KS 2015/52 

KS § 45 Information om firandet av Åmål 375 år 

Kommunstyrelsens beslut 

Centrumutvecklaren bjuds in till kommunstyrelsen för att informera om 375-års 

jubileumet av Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen framför att de önskar mer information om 375-års firandet i 

Åmål som pågår under 2018. 

Beslutet skickas till 

Centrumutvecklaren 

__________  
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KS § 46 Utvärdering av sammanträdeslokal för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen önskar att kommunstyrelsens sammanträden under resten av 

mandatperioden ska vara i Päronsalen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har under dagens möte bytt lokal från kommunstyrelsesalen till 

den rymligare Päronsalen i stadshuset. 

Ledamöterna utvärderar den nya salen och anser att Päronsalen är bättre lämpad 

för kommunstyrelsens sammanträden. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________ 


