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KS § 82 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Till justerare av dagens protokoll väljs Olof Eriksson (S).
__________
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KS § 83 Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet ”Ansökan om bidrag till projekt Nya röster 2” stryks, därmed godkänns
ärendelistan.
__________
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Dnr KS 2018/124

KS § 84 Ekonomisk prognos efter mars 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen för ett samtal om den ekonomiska prognosen och konstaterar
att kommunstyrelsens arbetsutskott tagit del av en fördjupad analys av
underskottet. Kommunstyrelsen uppdrar kommunstyrelsens arbetsutskott att
fortsatt följa den ekonomiska prognosens utveckling noggrant. Därmed lägger
kommunstyrelsen den ekonomiska prognosen 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.
Efter mars månads utgång uppgår beräknat underskott mot driftbudget
(årsprognos) för Åmåls kommun till -15,8 miljoner kronor (föregående månad 18,5 miljoner kronor).

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 25 april 2018 § 71
- Tjänsteskrivelse den 17 april 2018
- Ekonomisk prognos mars 2018 den 17 april 2018

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsens arbetsutskott
__________
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Dnr KS 2018/178

KS § 85 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet BÅDESÅ
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
Samordningsförbundet BÅDESÅs årsredovisning 2017 för Åmåls kommuns del
och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet arbetar med finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland (LIV), Västra
Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Bengtsfors,
Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner.
Förbundet har totalt med egna medel för 2017 haft möjliga tillgångar om 6 269
000 kronor. Av dessa har man för 2017 budgeterat 5,7 miljoner kronor. Den
positiva avvikelsen i årets bokslut beror på ej budgeterade medel från 2016 på 559
000 kronor som finns som en lividbuffert och på en positiv avvikelse emot årets
budget om 734 000 kronor. Sammantaget ger det ett eget kapital om 1 293 000
kronor.
Satsningar på att öka integrerad samverkan har fortsatt under året. Förbundets
insatser ska inte ersätta de samverkaninsatser som redan finns utan komplettera
dem.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 25 april 2018 § 76
- Årsredovisning 2017 BÅDESÅ inklusive revisionsberättelse och
revisionsrapporter
- Verksamhetsberättelse 2017 BÅDESÅ

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samordningsförbundet BÅDESÅ
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/178

KS § 86 Revisionsrapport 2017 för
Samordningsförbundet BÅDESÅ och
ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige ge förbundsdirektionen i
BÅDESÅ och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 för•
Åmåls kommuns del.

Jäv
Michael Karlsson (S) och Ewa Arvidsson deltar inte i ärendet på grund av jäv.
Ordförande under detta ärende är Anne Sörqvist (C).

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens
förvaltning i BÅDESÅ för verksamhetsåret 2017.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för
att det finns en tillräckligt intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 25 april 2018 § 77
- Årsredovisning 2017 BÅDESÅ inklusive revisionsberättelsen och
revisionsrapporter

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samordningsförbundet BÅDESÅ
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/177

KS § 87 Bygglovstaxa 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja bygglovstaxan 2019 från
nuvarande faktor 0,8 till 1,0.

Sammanfattning av ärendet
Bygglovstaxan har varit konstant i Åmåls kommun under många års tid. Idag
ligger den lokala faktorn för Åmåls kommun på 0,8, vilket kan jämföras med att
de flesta kommuner idag har en faktor över 1,0. Övriga faktorer är mpbb, som är
ett prisbasbelopp delat med 1000, OF objektsfaktor, och HF1 och HF2 tabeller,
som är fastställda enligt Sveriges kommuner och landsting, och grundas på hur
stor yta som byggnaden ska få.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2018 § 75
- Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden den 20 mars 2018 § 26
- Tjänsteskrivelse från enhetschef den 20 mars 2018

Beslutet skickas till
Tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/176

KS § 88 Förebyggande trygghetssatsningar
2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser följande förslag att ingå i förebyggande
trygghetssatsningar för barn och unga under 2018:
- Digital lasersläckare med skärm, 120 000 kronor
- Reflexer till barn, 25 000 kronor
- Container för skolutbildningar, 40 000 kronor
- Staket vid järnvägen, etapp 1, 840 000 kronor
Ekonomienheten får i uppdrag att se över de resterande 25 000 kronorna som
överstiger den budgeterade satsningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 § 134, när driftbudget 2018
antogs, att 1,5 miljoner kronor tillförs finansförvaltningen gällande förebyggande
trygghetssatsningar för barn och unga, varav 500 000 kronor avsätts till
föreningars arbete med detta.
Kommunens förvaltningar har inkommit med följande förslag avseende den
generella delen:
- Gatubelysningsanläggningen inom Örnäs camping, 220 000 kronor
- Digital lasersläckare med skärm, 120 000 kronor
- Reflexer till barn, 25 000 kronor
- Container för skolutbildningar, 40 000 kronor
- Staket vid järnvägen, etapp 1, 840 000 kronor
Sammanlagt blir detta 1 245 000 kronor, vilket överstiger den budgeterande
satsningen med 245 000 kronor.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2018 § 73
- Tjänsteskrivelse av ekonomichefen den 19 april 2018

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Gatuenheten, Teknik- och fritidsförvaltningen
Tillväxtenheten
Räddningstjänsten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-16

10 (27)

Dnr KS 2017/181

KS § 89 Ombudgetering avseende medel
avsatta till ekonomiskt stöd för RIA/Hela
Människan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om att avsatta medel för Hela
Människan/RIA överförs från kommunstyrelseförvaltningen till vård- och
omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgen (ansvar 718). Beloppet är 400
000 kronor och är en budgetramsförstärkning.

Sammanfattning av ärendet
I ett protokollsutdrag från Hela Människan/RIA som inkom till kommunen den 19
januari 2018 framgår det att Hela Människan/RIA inte kommer att äska om anslag
till verksamheten och att föreningen och dess verksamhet troligen kommer att
upphöra efter den 30 juni 2018. Individ- och familjeomsorgen (IFO) vill att medel
flyttas från kommunstyrelseförvaltningen, ansvar 2103 vht 1024 (bidrag till
föreningar) till vård- och omsorgsnämnden, ansvar 718 (individ- och
familjeomsorg). IFO ansvarar för att starta en verksamhet som motsvarar RIA:s
tidigare verksamhet.
När besökare till RIA-verksamheten fick kännedom om att verksamheten skulle
upphöra kontaktade de boendestödjare inom socialpsykiatrin, IFO. Anledningen
till kontakten var en önskan om att boendestödjarna skulle överta RIAverksamheten då mötesplatsen med frukost till självkostnadspris är av stor
betydelse för besökarna till RIA.
Boendestödjare förde frågan vidare till avdelningschef IFO. En arbetsgrupp
bildades bestående av 1:e socialsekreterare, socialsekreterare, enhetschef
verkställigheten IFO, behandlingssekreterare, handledare STAM-gruppen och
boendestödjare.
Vid återkoppling till avdelningschef IFO bekräftar arbetsgruppen vikten av
frukost och umgänge för målgruppen. Arbetsgruppen konstaterar också att man
kan bibehålla servicen till målgruppen samt utveckla verksamheten om man
binder den samman med den kompetens och kunskap IFO har gällande
beroendeproblematik.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden den 26 april 2018 § 52
- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen den 18 april 2018
- Skrivelse från RIA/Hela människan den 19 januari 2018
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 281

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar att det i protokollet ska förtydligas hur individ- och
familjeomsorgen kommer att arbeta med den verksamhet som ersätter RIAs
nuvarande verksamhet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott och ett tilläggsyrkande från Michael Karlsson (S). Ordförande ställer
proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter ställer ordförande proposition på
Michael Karlssons (S) tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
IFO
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/236

KS § 90 Information: Tösse Arena
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ställföreträdande kommunchef Per Ljungberg informerar om Tösse arena.
Föreningen som drivit projektet Tösse arena har valt att i nuläget inte gå vidare
med projektet Tösse arena, vilket beror på en osäkerhet gällande finansieringen av
arenan.
__________

Justerare
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Dnr KS 2018/72

KS § 91 Omorganisation av integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen upphör att gälla.
- Den vakanta tillsvidareanställningen som förvaltningschef 100 % för
integration- och arbetsmarknadsförvaltningen omregleras till en
tillsvidareanställning som avdelningschef 100 % och överförs tillsammans med
samtliga verksamheter inom förvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen. I
samband härmed överförs även budgetmedel.
- Vård- och omsorgsförvaltningen utökas med en ny avdelning benämnd
Avdelning integration och arbetsmarknad och en ny tjänst som avdelningschef.
- Vård- och omsorgsförvaltningens Avdelning integration och arbetsmarknad
tillförs följande enheter och rektorsområden från integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen:
- Enheten för arbete och etablering
- Enheten för utveckling och samhällsuppdrag
- Rektorsområde etablering och grund
- Rektorsområde GYM/VUX och uppdrag
Enheterna leds av enhetschefer respektive enhetschefer/rektorer, som är
underställda berörd avdelningschef.
- Vård- och omsorgsförvaltningens Avdelning individ och familjeomsorg tillförs
enheten för ensamkommande ungdomar från integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Denna enhet leds av en enhetschef, som är
underställd berörd avdelningschef.
- Samtlig personal som vid tidpunkten för organisationsförändringen arbetar inom
integration- och arbetsmarknadsförvaltningen överförs med oförändrade
anställnings- och lönevillkor till motsvarande enheter och rektorsområden inom
den nya Avdelningen integration och arbetsmarknad respektive Avdelning individ
och familjeomsorg. I samband härmed upprättas nya anställningsavtal till följd av
ändrad anställningsmyndighet och förvaltningstillhörighet. Övriga
anställningsvillkor eller lönesättning påverkas inte av förändringen.
- Som en konsekvens av ovanstående organisationsförändring, byter vård- och
omsorgsförvaltningen namn till social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
- Arvodesberedningen ges i uppdrag att i sitt uppdrag att göra en översyn av den
politiska organisationen även inkludera ovanstående organisationsförändring i
detta arbete. Detta kan medföra att reglementen och delegeringsreglementena för
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kommunstyrelsen respektive vård- och omsorgsnämnden behöver revideras
utifrån den ändrade förvaltningsorganisationen enligt ovan.
- Enheten för ensamkommande ungdomar lyfts ur och överförs till vård- och
omsorgsförvaltningen och samordnas inom avdelningen för individ- och
familjeomsorgen. Detta sker från och med den 1 juni 2018. Anledningen är
ekonomiska skäl till följd av minskad volym vad avser ensamkommande
ungdomar samt minskade migrationsmedel.
- Omorganisationen gäller från och med 1 januari 2019.
- Omorganisation sker för en tidsbegränsad period 2019-2020. Omorganisationen
ska utvärderas under 2020 innan den eventuellt kan permanentas.
Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C), Ulla Berne (M), Michael Karlsson
(M) och Christer Törnell (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ställföreträdande kommunchef Per Ljungberg redogör för ärendet gällande
omorganisation av integration- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Omorganisationen av integration- och arbetsmarknadsförvaltningen skulle
innebära att förvaltningen omvandlas till en avdelning inom vård- och
omsorgsförvaltningen. På detta sätt fortsätter den nuvarande integration- och
arbetsmarknadsförvaltningens enheter att finnas inom samma förvaltning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2018 § 80
- Tjänsteskrivelse av kommunchefen den 23 mars 2018
- Utredning av kommunchefen den 21 mars 2018

Yrkande
Lotta Robertsson Harén (MP) och Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott. Ordförande ställer proposition på detta och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Beslutet skickas till
Kommunchef
Samtliga förvaltningschefer
__________

Justerare
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Dnr KS 2018/151

KS § 92 Upphörande av verksamhet samt
varsel med uppsägning alternativt omplacering
vid enheten för arbete och etablering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att enheten för arbete och etablering ska stänga ned
verksamheten Utsluss.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att enheten för arbete och etablering ska varsla
två arbetstagare om uppsägning alternativt omplacering med anledning av
arbetsbrist.

Sammanfattning av ärendet
Under 2016 flyttades fyra boendestödjare inom Utsluss över från enheten för
ensamkommande ungdomar till enheten för arbete och etablering. Syftet var att
man skulle närma sig Jobbcentrums arbetssätt och mer aktivt arbeta för att
ungdomarna skulle ta sig ut i en egen försörjning efter kommunens insatser.
Antalet ungdomar har stegvist minskat sedan 2016 och idag finns inga ungdomar
kvar som tillhör målgruppen. Detta medför att verksamheten med boendestödjare
inom enheten för arbete och etablering helt bör upphöra och likaså tillhörande
ekonomiska medel.
I verksamheten finns budgeterat för 3.5 tjänst fördelat på fyra personer. En person
har tidigare slutat sin anställning på grund av sjukdom och en person har valt att
från och med den 1 maj 2018 gå i pension. Detta leder till att två personer berörs
av varsel med uppsägning alternativt omplacering.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 18
april 2018 § 43
- Tjänsteskrivelse av enhetschef Per Lundin den 27 mars 2018

Beslutet skickas till
Enhetschef Per Lundin
Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson
__________
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Dnr KS 2018/169

KS § 93 Handläggning gällande ersättning till
ensamkommande ungdomar med
uppehållstillstånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att prövning av ensamkommande ungdomars rätt till
ekonomiskt bistånd (tidigare punkt 2, 3, 4, 6, 7, 9 i Riktlinjer för frågor rörande
ensamkommande flyktingbarn - Dalsland) ska handläggas och utredas av
handläggare på ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § och
följa aktuell lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, gällande
rättspraxis, kommunens riktlinjer, beslut från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), med flera.

Sammanfattning av ärendet
I dagsläget får gruppen ensamkommande ungdomar ett ekonomiskt
bidrag/ersättning utbetalt via enheten för ensamkommande. Grunden för
utbetalning av biståndet/ersättningen sker i enlighet med det beslut som togs i
kommunstyrelsen den 16 januari 2013, om att följa de Dalslandsgemensamma
riktlinjerna för ensamkommande ungdomar.
För att skapa likabehandling för kommunens alla invånare föreslås att
utbetalningarna av bistånd till ensamkommande övergår från enheten för
ensamkommande ungdomar till att handläggas enligt sedvanlig prövning av rätten
till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, på enheten för arbete och etablering, ekonomiskt
bistånd.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 18
april 2018 § 42
- Tjänsteskrivelse av Linda Björk och Per Lundin den 13 april 2018
- Bilaga: Förslag till riktlinjer mm - ensamkommande flyktingbarn Dalsland den
25 september 2012 samt kommunstyrelsens beslut den 16 januari 2013 § 3
(diarienummer KS 2010/289 och KS 2012/76)

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson
Enhetschef Linda Björk
Enhetschef Per Lundin
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/189

KS § 94 Svar på remiss - Ansökan från Odin
Metals Ltd om mineralbrytning m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar på remissen från Bergsstaten
gällande ansökan från Odin Metals Ltd om mineralbrytning med mera:
Åmåls kommun ställer sig negativ till att undersökningstillstånd beviljas för
området Dingelvik nr 100. Motiveringen är att området har ett mycket rikt djuroch växtliv med höga naturvärden och i vissa fall riksintressen. Området
frekventeras regelbundet av naturturister. Naturturismen är viktig för kommunen
och påverkan på denna skulle få negativa konsekvenser för såväl
verksamhetsutövare som kommunen i allmänhet. Vidare ser kommunen allvarligt
på den påverkan på grund- och ytvatten som verksamheten skulle kunna medföra.
Kommunen har många näringsidkare som skulle kunna påverkas negativt av
verksamheten.
Delar av området ingår i naturreservaten Sörknatten samt Stora och Lilla Bräcke,
vilket gör området olämpligt för denna typ av verksamhet.
Sammanfattningsvis kommer undersökningen i konflikt med betydande enskilda
och allmänna intressen.
Vidare anser Åmåls kommun att lagstiftningen kring mineralbrytning är
föråldrad. Kommunen finner det anmärkningsvärt att ingen
miljökonsekvensbeskrivning bifogats i remissen.
Åmåls kommun hemställer åt Bergsstaten att ansökan avslås.

Sammanfattning av ärendet
Den 24 april 2018 inkom det från Bergsstaten en remiss gällande en ansökan från
Odin Metals Ltd. Odin Metals Ltd har ansökt om undersökningstillstånd av ett
område i Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Åmåls kommuner som benämns
som Dingelvik nr 100. Odin Minerals Ltd. ansökan innefattar även delar av
naturreservaten Sörknatten samt Stora och Lilla Bräcke. Enligt 3§
mineralförordningen (1992:285) ska länsstyrelser och kommuner ges tillfälle att
yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd.
Miljöenheten har lämnat ett förtydligande i ärendet.

Beslutsunderlag
- Remiss från Bergsstaten den 24 april 2018
- Skrivelse från miljöenheten den 11 maj 2018

Beslutet skickas till
Bergsstaten
Miljöenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/171

KS § 95 Investeringskalkyler
Kommunstyrelseförvaltningen 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner investeringskalkylerna:
- Staket utmed järnvägen
- Räddningsbil
- Systemplattform
- Projektering och tillbyggnad av Kulturmagasinet, etapp 2
år 2019 för kommunstyrelseförvaltningen.
Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C), Ulla Berne (M), Michael Karlsson
(M) och Christer Törnell (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram investeringskalkyler för
investeringar överstigande tio prisbasbelopp 2019 enligt bilagor.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse den 16 april 2018
- Investeringskalkyl Staket utmed järnvägen
- Investeringskalkyl Räddningsbil
- Investeringskalkyl Systemplattform
- Investeringskalkyl Projektering och tillbyggnad av Kulturmagasinet, etapp 2

Beslutet skickas till
Ida Rådman, förvaltningschef KSF
Kommunrevisionen, beslut samt bilaga
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/125

KS § 96 Revisionsrapport - Granskning av
inventering av konst och andra inventarier
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

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

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har översiktligt granskat kommunens inventering av konst och
inventarier. Granskningen har biträtts av KPMG. Syftet med granskningen var att
bedöma om kommunen har en fungerande intern kontroll avseende hanteringen
av inventarier och konst.
I granskningen konstaterades det att kommunens rutiner för hantering av den
innehavda konsten brister i stora delar. Riktlinjer för inköp, användning och
hantering av kommunens konst saknas.
Kulturchef Stefan Jacobson har upprättat en handlingsplan för att förbättra
hanteringen av konst och konstföremål enligt följande:
- Utarbeta riktlinjer för inköp, användning, hantering, registrering i form av en
samlad Konstpolicy för Åmåls kommun. Kulturenheten presenterar ett förslag
under oktober 2018.
- Undersöka förutsättningar kring kostnader och funktionalitet vid investering i ett
digitaliserat registersystem för ändamålsenlig hantering, med hänsyn till
tillgänglighet, fotodokumentation samt hantering i samband med depositioner och
liknande. Underlag presenteras senast inför kommunens budgetarbete för 2020.
- Utreda frågan kring lämplig lokalisering vid magasinering och kortare förvaring
av kommunens konstföremål. Arbetet pågår.
- Uppdatera och förtydliga rutinerna kring deponier. Fortlöpande arbete med
början i juni 2018.
- Systematiskt och regelbunden inventering av kommunens konstinnehav. En
övergripande inventering av kommunens samlade konstinnehav är en mycket
resurskrävande aktivitet både personellt och tekniskt. Avsaknaden av moderna
och ändamålsenliga digitala verktyg försvårar en sådan insats. Kulturenheten
kommer under 2018 att presentera en beräkning av kostnader för resursåtgång,
eventuella externa finansieringsmöjligheter och underlag för eventuell
upphandling av digitalt system för kommunens konstinnehav.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2018 § 79
- Revisionsrapport den 20 februari 2018
- Yttrande från kulturchefen den 16 april 2018

Beslutet skickas till
Kulturenheten
Revisionen, beslut samt yttrande från kulturchef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/54

KS § 97 Firmatecknare för Åmåls kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer vad gäller teckningsrätt
firma. Två i förening, varav en förtroendevald och en tjänsteman, alternativt en
förtroendevald från majoriteten och en förtroendevald från oppositionen.
Förtroendevalda

Tjänstemän

Michael Karlsson (S), ordförande Jeanette Lämmel, kommunchef
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordf

Per Ljungberg, personalchef/stf kommunchef

Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordf

Stig-Arne Olsson, ekonomichef

Mandatperioden 2015-2018

Sammanfattning av ärendet
Den 14 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen (KS § 60) utse firmatecknare. Det
beslutades då att Åmåls kommuns firma ska tecknas av två i förening, varav en
tjänsteman och en förtroendevald, enligt listan ovan. Den 14 mars 2018 beslutade
kommunstyrelsen (§61) även att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utreda behov av och förutsättningar för att Åmåls kommuns firma framgent även
kan tecknas av två förtroendevalda i förening.
Detta har sedan utretts av kommunstyrelseförvaltningen, som kommit fram till att
det inte föreligger några hinder för att utse att en förtroendevald från majoriteten
och en förtroendevald från oppositionen, i förening, kan teckna firma för
kommunens räkning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2018 § 82
- Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Erika Sörqvist daterad den 17 april 2018

Beslutet skickas till
Kanslienheten
Förvaltningschefer
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-16
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Dnr KS 2017/515

KS § 98 Svar på motion ”Nytt fokus på tillväxt
och tillsyn” - Lars Ottosson (C), Michael
Karlsson (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till bygg- och miljönämnden.
Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ge konkreta exempel som belyser hur
Åmåls kommun arbetar med tillsynsmetodik gällande livsmedelskontroll, samt
hur detta arbete liknar och skiljer sig från Rättviksmodellen.

Sammanfattning av ärendet
Den 13 december 2017 inkom Lars-Olof Ottosson (C) och Michael Karlsson (M)
med en motion. I motionen yrkar de att:
- Åmåls kommun bjuder in Rättviks kommun för att föredra sin presentation inför
kommunfullmäktige.
- Åmåls kommun påbörjar processen mot - en bättre kommun att verka i - och gör
så genom att påbörja utbildningspaketet ”Kontroll 2.0”, - Rättviksmodellen.
- Åmåls kommun inför Rättviksmodellen att gälla och sjösätter denna lämpligtvis
samtidigt med den tidigare föreslagna, omstrukturerade Bygg- och
miljöförvaltningen.
Miljöenheten har fått motionen på remiss. Enheten konstaterar att skillnaden
mellan den generella tillsynsmetodik för livsmedelskontroll som används i Åmåls
kommun och Rättviksmodellen är marginell. Skillnaden som finns är att Åmåls
kommun i nuläget använder sig av en debiteringsmodell som överensstämmer
med förordningen SFS 2006:1166.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2018 § 83
- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 20 mars 2018 § 25
- Tjänsteskrivelse från miljöchefen den 13 mars 2018
- Motion inkom 13 december 2017

Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till byggoch miljönämnden. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ge konkreta
exempel som belyser hur Åmåls kommun arbetar med tillsynsmetodik gällande
livsmedelskontroll, samt hur detta arbete liknar och skiljer sig från
Rättviksmodellen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande från Michael Karlsson (S).
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
Miljöenheten
Förslagsställarna Lars-Olof Ottosson (C) och Michael Karlsson (M)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2018/88

KS § 99 Ansökan samt redovisning av erhållet
partistöd för 2017 – Beslut om utbetalning av
lokalt partistöd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Miljöpartiet,
Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna lokalt partistöd för
2018.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och Åmåls kommuns reglemente för kommunalt partistöd
ska alla partier i kommunfullmäktige som erhållit partistöd föregående år eller
som vill ha partistöd under innevarande år lämna in en redovisning.
Samtliga partier representerade i Åmåls kommunfullmäktige har inkommit inom
föreskriven tid med blanketten ”Redovisning av erhållet partistöd jämte
granskningsrapport”.
Blankettens syfte är dels att partiet ska redovisa hur det lokala partistödet har
använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin under 2017, dels
att äska om partistöd avseende 2018.
De inlämnade redovisningarna från partierna överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut om eventuell utbetalning av partistöd 2018.

Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare den 8 maj 2018
-Beräkningsunderlag från ekonomienheten den 8 maj 2018
-Redovisning från Kristdemokraterna, inkom till kanslienheten 13 februari 2018
-Redovisning från Moderaterna, inkom till kanslienheten 16 februari 2018
-Redovisning från Socialdemokraterna, inkom till kanslienheten 26 februari 2018
-Redovisning från Liberalerna, inkom till kanslienheten 5 april 2018
-Redovisning från Centerpartiet, inkom till kanslienheten 12 april 2018
-Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom till kanslienheten 13 april 2018
-Redovisning från Miljöpartiet, inkom till kanslienheten 19 april 2016
-Redovisning från Vänsterpartiet, inkom till kanslienheten 20 april 2018

Beslutet skickas till
Respektive parti
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 100 Rapportering av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 101 Rapportering av kommunala protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen godkänns.

Beslutsunderlag
- Protokoll överförmyndarnämnden 9 april 2018
- Protokoll tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 18 april 2018
- Protokoll arbetsutskottet 25 april 2018
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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KS § 102 Skrivelser, protokoll och rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
- ABF Årsredovisning 2017, Verksamhetsplan 2018
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

