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Plats och tid

KF-salen OBS! kl. 09:00–11:10

Ledamöter

Michael Karlsson (S), ordförande
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande
Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordförande
Olof Eriksson (S)
Christer Örtegren (S)

Tjänstgörande ersättare

Rolf Lindström (S), ersätter Mikael Norén (S)
Cecilia Gustafsson (S), ersätter Ulla Berne (M)
Birgit Karlsson (MP), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP)
Christer Törnell (KD), ersätter Lars-Olov Ottosson (C)
Michael Karlsson (M), ersätter Johan Paulsson (M)
Thomas Olson (L), ersätter Lena Hesselroth (L)

Ersättare

Fredrik Bengtsson (S)
Barbro Axelsson (S)
Peter Olsson (V)

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Paragrafer

50 - 72

Cathrine Edlund

Ordförande

Michael Karlsson

Justerare

Anne Sörqvist

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp
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Cathrine Edlund

Datum då anslaget tas ned

2018-04-12
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Övriga deltagare

Justerare

Jeanette Lämmel, kommunchef, kommunstyrelseförvaltningen
Ida Rådman, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Jan-Erik Samuelsson, tf förvaltningschef, integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen, §§ 50-53, 62
Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Per Ljungberg, personalchef, kommunstyrelseförvaltningen
Cathrine Edlund, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
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KS § 50 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Anne Sörqvist (C) väljs att justera dagens protokoll.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS § 51 Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/95

KS § 52 Verksamhetsberättelse 2017 för
integration- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2017 för integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelse upprättas i samband med årsbokslut och beskriver
styrelsens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete enligt gällande
verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 21
februari 2018 § 19
- Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2018 från redovisningsekonom Helene
Andersson
- Förslag till verksamhetsberättelse 2017

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson, tf. förvaltningschef integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Helene Andersson, redovisningsekonom kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/96

KS § 53 Årsrapport 2017 för integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisade nettokostnader för 2017 uppgick till 37 503 tusen kronor (tkr), att
jämföras med årsbudget på 38 109 tkr. Avvikelse mot budget blev + 606 tkr.
Investeringar uppgick till 317 tkr, att jämföras med årsbudget på 448 tkr.
Avvikelse mot budget blev + 131 tkr.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 21
februari 2018 § 20
- Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2017 från redovisningsekonom Helene
Andersson
- Bilaga Årsrapport 2017 daterad 16 februari 2018

Beslutet skickas till
Jan-Erik Samuelsson, tf. förvaltningschef integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Helene Andersson, redovisningsekonom kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/83

KS § 54 Verksamhetsberättelse 2017 för
kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2017 för
kommunstyrelseförvaltningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt det årshjul som Åmåls kommun arbetar efter ska varje nämnd och styrelse i
början av året upprätta en verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet.
Berättelsen lyfter fram viktiga händelser under året och följer upp nämndens
inriktningsmål. För kommunstyrelsens del upprättas två verksamhetsberättelser;
en för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen och en för
kommunstyrelseförvaltningen.
Av kommunstyrelseförvaltningens inriktningsmål är tre uppfyllda och fyra delvis
uppfyllda.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 15
- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ida Rådman daterad 12 februari 2018
- Förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningen 2017

Beslutet skickas till
Ida Rådman, förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen
Stina Jonason, controller kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/105

KS § 55 Årsrapport 2017 för
kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med instruktioner för bokslut har en verksamhetsberättelse upprättats
över föregående budgetår. I kommunens årsredovisning är utrymmet för
ekonomisk uppföljning på nämndnivå begränsat, därav framställs denna rapport
där den ekonomiska uppföljningen för år 2017 sammanställs och det ekonomiska
utfallet jämförs med årsbudget.
Redovisade nettokostnader för 2017 uppgick till 107 413 tusen kronor (tkr) att
jämföras med årsbudget 111 011 tkr. Avvikelse mot budget blev + 3 598 tkr.
Skillnaden mellan slutgiltig avvikelse jämfört med budget hänförs till:
- Räddningstjänsten + 674 tkr
- Personalenheten + 684 tkr
- Tillväxtenheten + 1 382 tkr
- Kostenheten - 1 807 tkr
- ÅKAB förvaltade fastigheter + 1 759 tkr
Investeringar uppgick till 11 935 tkr, att jämföras med årsbudget på 16 405 tkr.
Avvikelse mot budget blev + 4 470 tkr.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 16
- Tjänsteskrivelse från Stina Jonason daterad den 21 februari 2018
- Bilaga Årsrapport 2017 daterad 21 februari 2018.

Beslutet skickas till
Ida Rådman, förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen
Stig-Arne Olsson, ekonomichef kommunstyrelseförvaltningen
Stina Jonason, controller kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2018/71

KS § 56 Bruttolista inför framtagande av
internkontrollplan 2018 för
kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande processer ska ingå i
kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018:
1. Arvodesreglemente - Intyg förlorad arbetsförtjänst
2. Egenkontrollprogram för livsmedelshantering
3. Attestreglemente med tillämpningsanvisningar
4. Registrering av orosanmälningar om att barn far illa
5. Reseräkningar

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen varje år
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen
(internkontrollplan). Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande
följa den interna kontrollen men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det
interna kontrollsystemet.
En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert,
med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv
förvaltning/verksamhet och undvika allvarliga fel. Den interna kontrollen är i
praktiken ett verktyg för god ordning och reda.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en så kallad bruttolista med ett antal
tänkbara processer som kan ingå i internkontrollplanen. Utifrån listan föreslås
kommunstyrelsen välja 3-5 rutiner att ingå i internkontrollplanen 2018.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 14
- Tjänstskrivelse från förvaltningschef Ida Rådman daterad 1 februari 2018
- Bruttolista rutiner och processer 2018

Beslutet skickas till
Ida Rådman, förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2018/86

KS § 57 Förstudie Hållbara platser - orten
Fengersfors
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Åmåls kommun deltar i förstudien
Hållbara platser - samverkan för regional serviceutveckling gällande orten
Fengersfors i Åmåls kommun.

Sammanfattning av ärendet
Perioden 1 oktober 2016 - 30 juni 2019 driver Västra Götalandsregionen projektet
Hållbara platser - samverkan för regional serviceutveckling. Projektet är en insats
inom det regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom
samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och
stärker mindre orters näringsliv, serviceutbud och attraktivitet. Prioriterat
insatsområde är att skapa en modell inom Västra Götaland för hållbar
landsbygdsutveckling och samspel stad/land. Medfinansiärer är Tillväxtverket
och Länsstyrelsen Västra Götalands län.
För närvarande pågår en förstudie där syftet är att vid dess slut ha utvecklat lokala
samverkansplattformar där kommunen, regionen och civilsamhället driver
långsiktigt utvecklingsarbete. Åmåls kommun är således en viktig part i detta
arbete.
Fengersfors är en av i dagsläget åtta orter i Västra Götaland som ingår i projektet
och en av fyra som valdes ut redan vid ansökan. Övriga orter har ansökt om att
delta i projektet. VG-Regionen finansierar ersättning till två lokala processledare
på orten om totalt 150 000 kronor under projektperioden och erbjuder dem
processtöd. Från regionen erhålls även en LEA - Lokal ekonomisk analys med
handledning och stöd externt för att utreda exempelvis ortens bytesbalans
gällande konsumtion av varor och tjänster. Workshops har hållits på orten och
olika arbetsgrupper håller lokalt på att utformas. Arbetsområden kan vara
exempelvis turism, näringsliv, grannsamverkan och lokal handel.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 21
februari 2018 § 23
- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 12 februari
2018

Beslutet skickas till
Ana Hjelmberg, turismutvecklare kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/82

KS § 58 Svar på remiss - Stärkt skydd för
valhemligheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande remissvar:
Åmåls kommun ställer sig positiv till föreslagna förändringar för att upprätthålla
förtroendet för det svenska valsystemet.

Sammanfattning av ärendet
Det är av största vikt att det i samhället bland både väljare och politiska partier
finns ett stort förtroende för valförfarandets förutsättningar att säkerställa korrekta
och demokratiskt legitima valresultat. Som grundläggande förutsättning gäller
bland annat att valen ska vara fria och hemliga.
Åmåls kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets
promemoria Stärkt skydd för valhemligheten. Åmåls kommun yttrade sig i januari
2017 om remissen Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU
2016:71) och framförde då synpunkter som bland annat har beaktats i denna
promemoria.
I syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten föreslås i promemorian
ändringar i vallagen som innebär att det ställs krav på att det i anslutning till en
vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där
valsedlar kan läggas ut. För att kravet på avskärmning ska vara uppfyllt krävs att
valsedelstället effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan
välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare. Om en sådan plats
inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas
inne i lokalen.
För alla partier som deltar i ett val bör en särskild personröst kunna lämnas på alla
typer av valsedlar som används i valet. Förutom genom markering på en valsedel
som innehåller förtryckta uppgifter om partiets kandidater, en så
kallad namnvalsedel, bör en särskild personröst även kunna lämnas genom
tillskrift på en valsedel med enbart valbeteckning (så kallade blanka valsedlar)
eller på en valsedel med uppgift om val- och partibeteckning (partimarkerade
valsedlar) för ett parti som anmält samtliga sina kandidater. I promemorian
föreslås därför ändringar i vallagen med denna innebörd. Möjligheten att använda
en blank valsedel för att göra både ett partival och ett personval kan också bidra
till att ytterligare stärka den enskilde väljarens möjligheter att själv skydda sin
valhemlighet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 17
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Ida Tornestrand daterad 21 februari
2018
- Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten

Beslutet skickas till
Enligt instruktion i remiss till justitiedepartementet senast 5 april 2018
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2018/78

KS § 59 Årsuppföljning 2017 - kommunernas
uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Räddningschef Henric Helander redogör för de uppgifter Åmåls kommun lämnat
gällande lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB och Länsstyrelserna
genomför årligen denna uppföljning vilket ingår som en del i tillsynen över
kommunernas uppgifter.
Syftet med uppföljningen är att skapa en regional och nationell bild över
verksamheten inom området skydd mot olyckor. Årets uppföljning av LSO
innehåller frågor inom följande områden:
- Intern styrning och kontroll
- Resurser och utbildning
- Egenkontroll
- Tillsyn – Brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §
- Brand- och olycksförebyggande arbete
- Tillsyn - Farlig verksamhet LSO 2 kap. 4 §
- Räddningstjänst
- Rengöring och brandskyddskontroll

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 18
- Tjänsteskrivelse från räddningschef Henric Helander daterad 7 februari 2018
- Frågor med inrapporterade svar till MSB/Länsstyrelsen från räddningschefen

Beslutet skickas till
Henric Helander, räddningschef kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/54

KS § 60 Firmatecknare för Åmåls kommun
mandatperioden 2015 - 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer, två i förening varav en ska vara
förtroendevald och en ska vara tjänsteman, ges rätt att teckna Åmåls kommuns
firma:
Förtroendevalda
Michael Karlsson (S), ordförande
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordf
Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordf
Tjänstemän
Jeanette Lämmel, kommunchef
Per Ljungberg, personalchef/stf kommunchef
Stig-Arne Olsson, ekonomichef
Beslutet gäller under mandatperioden 2015 - 2018. Beslutet ska införas i
Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har inte utsett någon/några firmatecknare utan har för närvarande
bestämmelser om undertecknande av handlingar. Som utvecklingen i samhället
ser ut är det tydligt att allt fler aktörer kräver firmatecknare som kan underteckna
avtal. Kommunen har under de senaste månaderna stött på bekymmer med att
återsöka statliga medel och delta i LEADER-projekt på grund av att firmatecknare
saknats. Att utse firmatecknare medför att brådskande ärenden kan undertecknas
utan risk för att en deadline passeras.
Förslaget innebär att en tjänsteman och en förtroendevald i förening ges rätt att
teckna kommunens firma.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Erika Sörqvist daterad 27 februari 2018
- Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen (sid 18,
Undertecknande av handlingar)

Beslutet skickas till
Kanslienheten
Förvaltningschefer
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/54

KS § 61 Utredningsuppdrag alternativ
firmateckning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda behov
av och förutsättningar för att Åmåls kommuns firma framgent även kan tecknas
av två förtroendevalda i förening.

Beslutet skickas till
Ida Rådman, förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2018/127

KS § 62 Information: Medborgarlöften i Åmål
2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Peter Thorstensson från polisen medverkar med information om Medborgarlöften
2018 samt redogör för resultatet av 2017 års medborgarlöften.
Villainbrotten minskade under 2017. Dock har en ökning skett igen innevarande
år, främst utmed E45, varför villainbrott kvarstår som utvalt område under 2018.
Åtgärden med ordningsvakter i centrum fredagar/lördagar under sommarperioden
2017 ledde till att väsentligt fler upplevde en ökad trygghet. Ur ekonomisk aspekt
medförde de av kommunen finansierade ordningsvakterna att kostnaderna för
skadegörelse minskade dramatiskt.
För 2018 har narkotikamissbruk valts ut som ett område för kommunen och
polisen att gemensamt arbeta med. Oro från såväl allmänhet, föräldrar, skolor och
polis tyder på att narkotikamissbruket har ökat i omfattning. Villainbrott kvarstår
som utvalt område och likaså att sprida information om märk-DNA, vilket
väsentligt försvårar hanteringen av stöldgods.
Peter Thorstensson konstaterar att fokus på utvalda områden och tydliga mål är en
framgångsrik arbetsmodell.

Beslutsunderlag
- Medborgarlöften 2018
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/85

KS § 63 Verksamhetsberättelse 2017 för byggoch miljönämnden avseende miljöenheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt det årshjul som Åmåls kommun arbetar efter ska varje nämnd och styrelse i
början av året upprätta en verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet.
Berättelsen lyfter fram viktiga händelser under året och följer upp nämndens
inriktningsmål.
I enlighet med 1 kap 12 § Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska varje
operativ tillsynsmyndighet årligen följa upp och utvärdera sin verksamhet.
Föreliggande verksamhetsberättelse är Åmåls kommuns uppföljning.
Verksamhetsberättelsen redovisar uppfyllelsen av bygg- och miljönämndens
tillsynsplanering avseende miljöenhetens verksamhetsområde för 2017. För att få
en helhetsbild av miljöenhetens arbete görs även en övergripande redovisning av
det arbete som enheten utfört under kommunstyrelsen (miljöövervakning,
samhällsplanering, strategiskt miljö- och energiarbete samt delar av naturvård).

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 19
- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 23 januari 2018 § 6
- Verksamhetsberättelse 2017 avseende miljöenheten daterad 12 januari 2018

Beslutet skickas till
Miljöenheten
Kommunrevisionen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2018/90

KS § 64 Rekommendation Kvalitet i särskilt
boende för äldre nattetid
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rekommendationen
”Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid
i särskilt boende för äldre 2016-12-15”.

Sammanfattning av ärendet
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilt boende för äldre har
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram
rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende - Rekommendation för arbete med
ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2016-12-15”.
Bakgrunden till rekommendationen är att regeringen våren 2016 avslog
Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre.
Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och
individanpassad omsorg samt att försäkra sig om att det på särskilda boenden för
äldre ska finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kan hjälpa de äldre. I
stället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår att den enskildes
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden
anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete. SKL
rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvaliteten enligt följande
fyra punkter:
Koll på läget: Individuella bedömningar kring enskildas behov av omsorg och
tillsyn på natten behöver göras. Resultatet måste sättas i relation till
förutsättningar i förhållande till lokaler, teknik och arbetssätt.
Planera utifrån individens behov: Verksamheten behöver säkerställa att respektive
individs behov av omsorg och tillsyn tillgodoses.
Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter: Kommunen bör
utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur digitaliseringens
möjligheter ska tas tillvara.
Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att
förändringsarbetet med nya arbetssätt tillsammans med ökad teknikanvändning
ska kunna genomföras.
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Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Ekonomiska konsekvenser
De äldres behov skall vara utgångspunkten för bemanningsplanering. Utifrån att
behoven kan variera är det svårt att förutse eventuella kostnadsökningar.
Införande av välfärdsteknik kommer innebära en ökad kostnad initialt men kan på
sikt ge sänkta kostnader.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 20
- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 25 januari 2018 § 11
- Tjänsteskrivelse från avdelningschef Marco Niemelä daterad 29 december 2017
- Meddelande från SKLs styrelse samt PM Kvalitet i särskilt boende Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2016/471

KS § 65 Svar på motion - Se över
möjligheterna att anlägga ytterligare ett
övergångsställe i korsningen
Västerlånggatan/Mellanbrogatan - Fredrik
Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då det
föreslagna övergångstället inte uppfyller avsedd funktion.

Sammanfattning av ärendet
En motion från Fredrik Bengtsson (S) inkom 22 december 2016 med önskemål
om att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare ett
övergångsställe i korsningen Västerlånggatan-Mellanbrogatan, då många gående
går rätt över vägen utan att använda övergångsstället vid Widedals, norr om
Mellanbrogatan.
Teknik- och fritidsförvaltningen redogör för att ett övergångsställe inte uppfyller
avsedd funktion och därmed inte bör anläggas. Förvaltningen påtalar att
Västerlånggatan är dubbelriktad norr om Mellanbrogatan men enkelriktad söder
om Mellanbrogatan. Den dubbelriktade delen av gatan som här åsyftas är en kort
återvändsgata med lite fordonstrafik då den endast leder till en villa och ett
lastintag/parkeringsgarage. Trafiken på den delen av gatan är därför begränsad
och håller låg hastighet. Att anlägga en övergångsställe diagonalt eller rakt över
korsningen Västerlånggatan-Mellanbrogatan är inte lämpligt och beaktas därför
inte.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 21
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden 23 januari 2018 § 5
- Tjänsteyttrande från gatuchef Niklas Ekberg datera 7 december 2017
- Motion från Fredrik Bengtsson (S) daterad 22 december 2016

Beslutet skickas till
Fredrik Bengtsson (S)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2016/472

KS § 66 Svar på motion - Utred möjligheten att
anlägga ytterligare ett övergångsställe i
närheten av korsningen
Hjeltegatan/Nybrogatan - Fredrik Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då det
föreslagna övergångsstället inte uppfyller avsedd funktion.

Sammanfattning av ärendet
En motion från Fredrik Bengtsson (S) inkom 22 december 2016 med önskemål
om att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare ett
övergångsställe på Hjeltegatan vid Nybrogatan.
Teknik- och fritidsförvaltningen redogör för att ett övergångsställe på önskad
plats inte uppfyller avsedd funktion och därmed inte bör anläggas. Förvaltningen
konstaterar att ett övergångsställe på Hjeltegatan, omedelbart väster om
Nybrogatan, byggdes om till ett förhöjt övergångsställe (farthinder och
övergångställe) under 2014. Då anlades också ett nytt övergångsställe över
Nybrogatan omedelbart söder om Hjeltegatan samt att ett övergångsställe på
Hjeltegatan, omedelbart öster om Nybrogatan, togs bort. Detta övergångsställe
togs bort för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Förvaltningen
anser därför att ett ytterligare övergångsställe i detta område inte bör anläggas.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 22
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden 23 januari 2018 § 6
- Tjänsteyttrande från gatuchef Niklas Ekberg daterat 22 december 2017
- Motion från Fredrik Bengtsson (S) daterad 22 december 2016

Beslutet skickas till
Fredrik Bengtsson (S)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2016/426

KS § 67 Svar på motion - Utred möjligheter och
ekonomiska förutsättningar för att bygga
laddstolpar till elbilar i centrala Åmål med
bidrag från Naturvårdsverket - Kjell Kaså (C)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Kjell Kaså (C) har inkommit med motion om att utreda möjligheter och
ekonomiska förutsättningar för att bygga laddstolpar till elbilar i centrala Åmål
med bidrag från Naturvårdsverket.
Sedan ett par år finns en laddstolpe på torget, en så kallad destinationsladdare. Via
laddstolpen kan två elbilar laddas samtidigt. Laddstolpen på torget är publik där
vem som helst kan ladda sin elbil, en service till gäster och besökare och ett led i
visionen ”Åmål – Sveriges mest gästvänliga stad”.
För att öka intresset och få privata näringsidkare, arbetsplatser m. fl. att uppföra
laddstolpar har information skickats ut via tillväxtenhetens nyhetsbrev,
kommunens hemsida och varit tema på näringslivsfrukost. Energi- och
klimatstrateger från Dalslands energi- och miljöförbund har bistått med
information om möjligheter till bidrag för att uppföra laddstolpar.
Investeringskostnad för en destinationsladdare uppgår till cirka 50 000 kronor.
Det tar omkring 2 – 3 timmar att ladda sin elbil ”full tank” med en
destinationsladdare. Investeringskostnad för en snabbladdare däremot är cirka
500 000 kronor. Att ”tanka fullt” med en snabbladdare tar endast 20-25 minuter.
Genom Klimatklivet kan företag, organisationer och myndigheter söka bidrag för
denna typ av investering. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för
installation av själva utrustningen och framdragning av el. Hos Naturvårdsverket
kan privatpersoner söka bidrag för samma typ av investering och där bidrag utgår
med högst 50 procent av investeringen. Energi- och klimatstrateger bistår med
hjälp och råd vid ansökan.
Inom ramen för Åmåls klimat- och energiarbete har ett arbete påbörjats för att
uppföra ett antal laddstolpar för elbilar i kommunen. I kommunens
fordonsupphandling ingick 10 elbilar. Fem destinationsladdare (med två uttag på
varje stolpe) är planerade att uppföras för dessa elbilar. Hos en privat
näringsidkare kommer en snabbladdare att installeras under våren. Några
fastighetsägare är i färd med att installera destinationsladdare till sina hyresgäster.
För att öka intresset för uppförande av fler laddstolpar kommer kommunen att
bjuda in näringsliv och allmänhet till en workshop/informationskväll.
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Tillväxtenheten har tillfrågat näringsidkare om intresse finns att medfinansiera
snabbladdstolpar och ingen intressent har inkommit. Enligt den så kallade
likabehandlingsprincipen i kommunallagen måste kommunen erbjuda alla
intressenter samma möjligheter till kommunal medfinansiering, om kommunen
beslutar att införa sådan.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 21
februari 2018 § 22
- Tjänsteskrivelse från Marianne Carlsson daterad 6 februari 2018
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 25 oktober 2017 § 187
- Motion från Kjell Kaså (C)

Beslutet skickas till
Kjell Kaså (C)
Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare kommunstyrelseförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-14
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Dnr KS 2017/29

KS § 68 Svar på motion - Utvärdering av
verksamheter i teknik- och fritidsnämnden
Säffle-Åmål - Håkan Sandberg (L)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att de samverkande kommunerna har arbetat enligt
samverkansavtalets intentioner och bedrivit ett aktivt förbättringsarbete med bred
delaktighet av såväl ledande politiker som ledande tjänstepersoner.
Förbättringsarbetet är baserat på en utvärdering, genomförd kundundersökning
bland invånarna i Säffle respektive Åmåls kommun, en revisionsgranskning,
politiska beslut samt arbets- och dialogdagar.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit som innehåller två yrkanden som avser arbetsordning
och ansvarsfördelning. Motionären har följande yrkanden:
1. Kommunstyrelsen i Åmål, tillsammans med kommunstyrelsen i Säffle,
fastställer den arbetsordning och ansvarsfördelning som framgår av bilagd PM.
2. En andra utvärdering, enligt § 17 i samverkansavtalet, ska ske ett år efter att
arbetsordning och ansvarsfördelning enligt PM har införts.
Håkan Sandberg (L) hänvisar till en utvärdering som genomfördes av PwC och
avlämnades till respektive kommun 2013.
Kommunchef Jeanette Lämmel redogör för en historisk tillbakablick över det
utvecklingsarbete som de båda kommunerna genomfört tillsammans. I detta
arbete ingår bland annat att ett årshjul upprättats gällande budgetprocessen och
hur det ska förankras i respektive kommun, en granskning av samverkansavtalet
utförd av KPMG AB och en dialog- och arbetsdag under 2017 som resulterade i
ett reviderat samverkansavtal som föreslås beslutas av respektive
kommunfullmäktige under 2018 och gälla från och med 1 januari 2019. Av den
historiska tillbakablicken framkommer att de båda kommunerna i allt väsentligt
har följt samverkansavtalets intentioner och bedrivit ett aktivt förbättringsarbete.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 23
- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 21 februari 2018
- Motion från Håkan Sandberg (L) daterad 4 januari 2017

Beslutet skickas till
Håkan Sandberg (L)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/479

KS § 69 Svar på medborgarförslag Uppehållsrum på Kristinebergskolan - Yasmin
Cheikh Khalil
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget då
uppehållsytor/elevytor i dagsläget inte finns i tillräckligt stor utsträckning och
detta är något som ska ses över inför kommande ombyggnation, renovering av
enheten grundskola, område C Kristinebergskolan.

Sammanfattning av ärendet
Yasmin Cheikh Khalil har den 31 oktober 2017 inkommit med ett
medborgarförslag angående behovet av uppehållsrum på Kristinebergsskolan. I
medborgarförslaget skriver hon att ett bra uppehållsrum på Kristinebergsskolan
skulle kunna bidra till att minska den stress och press som skolans elever känner.
Det skulle leda till ett bättre mående bland eleverna och förhoppningen är att det i
sin tur skulle leda till större studiemotivation, högre betyg och i slutändan fler
kommuninvånare med högre utbildning.
I förslaget framgår också att skolor med goda uppehållsytor har bättre
betygsresultat än skolor som saknar sådana ytor. Elevernas önskemål om vad som
skulle kunna finnas i ett uppehållsrum är bland annat att det finns tillgång till
bekväma sittplatser och möjlighet till olika aktiviteter, som till exempel ett
biljardbord.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 24
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 25 januari 2018 § 9
- Tjänsteskrivelse från Catrin Eriksson daterad 5 januari 2017
- Medborgarförslag från Yasmin Cheikh Khalil daterat 31 oktober 2017

Beslutet skickas till
Yasmin Cheikh Khalil
Barn- och utbildningsnämnden
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/107

KS § 70 Taxor enligt tobakslagen, alkohollagen
samt lagen om e-cigaretter 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2018
utifrån alkohol- och tobakslagen i enlighet med alkoholhandläggarens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har tillsammans med de övriga Dalslandskommunerna
gemensam handläggning och tillsyn av serveringstillstånd för alkoholdrycker
samt tillsyn och kontroller av folköl- och tobaksförsäljning. Alkoholhandläggaren
besvarar också remisser från Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel för
samtliga kommuner.
Under 2017 har det tillkommit tillsyn och handläggning av lag om e-cigarretter
och dess påfyllnadsbehållare. Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson föreslår
därför en komplettering i taxorna för tillsyn enligt lagen om e-cigaretter med
påfyllnadsbehållare.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 26
- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 22 februari 2018 § 28
- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 2 februari
2018
- Bilaga taxor 2018 Åmåls kommun

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 71 Rapportering av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapportering av delegeringsbeslut sker vid kommunstyrelsens nästa
sammanträde.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 72 Rapportering av kommunala protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Beslutsunderlag
- Handikapprådet 15 december 2017
- Kommunstyrelsens kulturutskott 14 februari 2018
- Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 21 februari 2018
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018
- Åmåls kommunfastigheter AB 20 februari 2018
- Åmåls kommunfastigheter AB 5 februari 2018
- Överförmyndarnämnden 15 januari 2018
- Överförmyndarnämnden 12 februari 2018
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

