
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 

 2018-08-22 KS 2017/541 1 (16) 
 

 

 

Justeringens plats och tid  

  

Sekreterare  Paragrafer 181 - 192 

 Cathrine Edlund 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Ulla Berne 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2018-08-22 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid KF-salen Åmåls Stadshus kl. 09:00–09:55 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Ulla Berne (M) 

Lena Hesselroth (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Rolf Lindström (S), ersätter Christer Örtegren (S) 

Cecilia Gustafsson (S), ersätter Mikael Norén (S) 

Christer Törnell (KD), ersätter Johan Paulsson (M) 
  
Ersättare Barbro Axelsson (S) 

Peter Olsson (V) 
  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Rådman, förvaltningschef, kommunstyrelseförvaltningen, ej § 186 

Jeanette Lämmel, kommunchef, kommunstyrelseförvaltningen 

Per Ljungberg, personalchef, kommunstyrelseförvaltningen 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-08-22  2 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

KS § 181 Val av justerare 3 

KS § 182 Godkännande av ärendelista 4 

KS § 183 Yttrande över revisionsrapport gällande årsredovisning 2017 5 

KS § 184 Ekonomisk prognos efter maj 2018 6 

KS § 185 Svar på skrivelse från Manafwa Town Council, Uganda angående samarbete 7 

KS § 186 Tillförordnande av kommunchef 8 

KS § 187 Svar på remiss: Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra 

Götalands län 9 

KS § 188 Utredning om samverkan mellan Säffle och Åmåls kommuner inom bygg- och 

miljöområdena 11 

KS § 189 Svar på motion om att utreda möjlighet till fartdämpare vid korsningen 

Lunnegatan/Kungsgatan - Fredrik Bengtsson (S) 12 

KS § 190 Revidering av tidigare beslut - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 13 

KS § 191 Rapportering av delegeringsbeslut 15 

KS § 192 Rapportering av protokoll 16 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-08-22  3 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KS § 181 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till att justera dagens protokoll utses Ulla Berne (M). 

__________  
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KS § 182 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________
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Dnr KS 2018/173 

KS § 183 Yttrande över revisionsrapport 
gällande årsredovisning 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger yttrandet jämte revisionsrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen bedömer att kommunens årsredovisning 2017 uppfyller såväl lag som 

krav enligt god redovisningssed och därmed ger en rättvisande bild av 

kommunens ställning och resultat för redovisningsperioden. 

Resultatet för 2017 utgör ett positivt resultat om 21 miljoner kronor att jämföra 

med budgeterade 16 miljoner kronor. Samtliga av de sex kommunövergripande 

finansiella målen som kommunfullmäktige har satt upp är uppfyllda. 

Vad gäller revisionens bedömning av kommunens verksamhetsmässiga mål 

saknar revisionen en tydlig övergripande avstämning huruvida kommunen har 

uppfyllt de fyra strategiska målen samt att revisionen saknar kriterier för när ett 

strategiskt mål ska anses uppfyllt. Kommunen uppmanas fortsätta att utveckla 

målarbetet, såväl med hänsyn till kommunens egna uppföljningar som för 

revisorernas fortsatta möjlighet att uttala sig om måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 8 augusti 2018 § 106 

- Revisionsrapport gällande årsredovisning 2017 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 2 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomichefen 

__________
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Dnr KS 2018/124 

KS § 184 Ekonomisk prognos efter maj 2018  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av 

en fördjupad analys av underskottet och noggrant kommer att följa den 

ekonomiska prognosens utveckling. 

Därmed lägger kommunstyrelsen den ekonomiska prognosen efter maj 2018 till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter maj månads utgång uppgår beräknat underskott mot driftbudget 

(årsprognos) för Åmåls kommun till - 18,2 miljoner kronor. Föregående månad 

uppgick prognosen till - 18,5 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fört samtal om den ekonomiska prognosen 

och konstaterat att arbetsutskottet har tagit del av en fördjupad analys av 

underskottet. Arbetsutskottet kommer noggrant att följa den ekonomiska 

prognosens utveckling. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 8 augusti 2018 § 107 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 19 juni 2018 

- Ekonomisk prognos maj daterad 19 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/428 

KS § 185 Svar på skrivelse från Manafwa Town 
Council, Uganda angående samarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avböjer för närvarande samarbete med Manawfa Town 

Council, Uganda med anledning av valåret samt hänskjuter frågan till styrgruppen 

för internationellt arbete för vidare dialog efter valet. 

Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att besvara skrivelsen från 

borgmästaren i Manawfa Town Council. 

Sammanfattning av ärendet 

Samarbetet mellan Åmåls kommun och Manafwa district pågick i sju till åtta år 

och finansieringen av det internationella samarbetet har de senaste åren skett via 

ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Senast de två städerna 

samarbetade var under 2012/2013 och då i tre olika projekt. 

Åmåls kommun mottog den 9 oktober 2017 ett brev från Manafwa, Uganda med 

en förfrågan om att återuppta samarbetet mellan städerna. I förfrågan presenteras 

ett antal förslag till samarbetsområden. 

Vid kommunstyrelsens möte den 8 november 2017 gavs verksamhetsansvarig för 

internationella frågor i uppdrag att utreda förutsättningar hos enheter och 

förvaltningar för ett eventuellt projektsamarbete med Uganda samt se över 

möjligheter till extern finansiering. 

Kontakter har tagits med enhetschefen på miljöenheten samt förvaltningschefen 

för teknik- och fritidsförvaltningen då majoriteten av Manafwas förslag på 

samarbetsområden berör dessa verksamheter. Både miljöenheten och teknik- och 

fritidsförvaltningen meddelar att det i dagsläget inte är möjligt att gå in i något 

nytt samarbete med Manafwa, Uganda, då man prioriterar kärnverksamheter och 

redan påbörjade större projekt. 

Då ovannämnda verksamheter avböjt samarbete har inte möjligheter till extern 

finansiering utretts ytterligare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 21 mars 

2018 § 29 

- Tjänsteskrivelse från EU-handläggare Anna Lundin daterad 14 mars 2018 

- Skrivelse från Manawfa Uganda inkom 9 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Anna Lundin 

__________
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Dnr KS 2018/270 

KS § 186 Tillförordnande av kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillförordna förvaltningschef Ida Rådman som 

kommunchef under tiden 1 oktober 2018 - 31 maj 2019. Förordnandet kan vid 

behov förlängas månad för månad. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag föreligger att förvaltningschef Ida Rådman tillförordnas som 

kommunchef under tiden 1 oktober 2018 - 31 maj 2019. Förordnandet kan 

komma att förlängas månadsvis i det fall rekryteringen tar längre tid i anspråk. 

MBL-förhandling har genomförts. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från MBL-förhandling den 14 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ida Rådman 

Kommunchef Jeanette Lämmel 

Personalchef Per Ljungberg 

__________
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Dnr KS 2018/193 

KS § 187 Svar på remiss: Grön infrastruktur – 
regional handlingsplan för Västra Götalands 
län 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun ska yttra sig över 

remissen ”Grön infrastruktur - regional handlingsplan för Västra Götalands län” 

enligt bifogat förslag samt uppdrar åt kommunens miljöstrateg att inge remissvar 

till Länsstyrelsen via webbformulär. 

Sammanfattning av ärendet 

Grön infrastruktur är ett relativt nytt begrepp men har kommit att få en allt större 

betydelse. Grön infrastruktur kan beskrivas som ett nätverk av natur som bidrar 

till fungerande livsmiljöer för växter och djur och för människors välbefinnande. 

Grön infrastruktur är en förutsättning för att naturens ekosystem ska fungera.  

I praktiken innebär ett arbete med grön infrastruktur att ta hänsyn till djurs och 

växters livsmiljöer och spridningsvägar ur ett landskapsperspektiv, framför allt i 

fysisk planering, pågående mark- och vattenanvändning och i det långsiktiga 

förvaltandet av naturvärden. 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till regional 

handlingsplan som nu är på remiss. Grön infrastruktur nämns inte i dagens 

lagstiftning men stämmer väl med miljöbalkens hushållningsbestämmelser samt 

plan- och bygglagens hänsynsparagrafer. 

Utifrån länets förutsättningar och naturtyper presenteras i handlingsplanen nio 

stycken särskilt prioriterade insatsområden. Handlingsplanen är tänkt att användas 

som underlag i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, vid 

infrastrukturplanering samt vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den ska 

även vara ett underlag för att bedöma landskapsekologiska samband i 

miljökonsekvensbeskrivningar. Den ska ligga till grund för anpassningar till ett 

förändrat klimat och vara ett stöd vid planering av klimatanpassningsåtgärder. 

Den ska stärka landskapsperspektivet i naturvårdens arbete med skydd, skötsel 

och artinriktade åtgärder så att insatserna på bästa sätt bidrar till att stärka 

sambanden i landskapet. Den ska fungera som underlag för planering och 

prioritering av åtgärder i jord-, skogs- och vattenbruket för hållbar förvaltning av 

mark och vatten. 

Handlingsplanen är ett första steg mot ett långsiktigt arbete med att bygga upp 

kunskap och förvaltning av en regional infrastruktur och ska i ett första steg 

gälla under 2019 - 2020 för att synkroniseras med åtgärdsprogrammet för 

miljömålen och klimatanpassningsprogrammet som båda gäller till 2020 i 

nuvarande cykel. Handlingsplanen kommer att kunna kompletteras och revideras 

under arbetets gång. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 8 augusti 2018 § 108 

– Länsstyrelsens remiss: förslag på regional handlingsplan för grön infrastruktur 

– Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Rebecca Retz daterad 1 augusti 2018 

– Bilaga: Förslag till yttrande i svarsformulär - reviderad efter KSAU 

– Bilaga: Åtgärdsförslagen i handlingsplanen 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Länsstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/253 

KS § 188 Utredning om samverkan mellan 
Säffle och Åmåls kommuner inom bygg- och 
miljöområdena 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag 

till utredningsdirektiv för en eventuell framtida samverkan mellan Säffle och 

Åmåls kommuner inom bygg- och miljöområdet. 

Förslaget till utredningsdirektiv ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 7 

november 2018 och även innehålla uppgifter om arbetsprocess och styrgrupp för 

utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Säffle och Åmåls kommuner samverkar i dag inom ett antal områden, exempelvis 

gemensam teknik- och fritidsnämnd, gemensam överförmyndarnämnd och 

ledarskapsutbildningar. Samverkan mellan kommuner kan ske i olika former och i 

olika omfattning. Exempel på samverkansformer är kommunalförbund, 

gemensam nämnd och avtalssamverkan. 

I samtal mellan Säffles och Åmåls kommunledningar har fråga väckts om utökad 

samverkan mellan kommunerna att även omfatta områdena bygg och miljö. 

Beslutsunderlag 

 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 8 augusti 2018 § 109 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ida Rådman daterad 6 augusti 2018 

Protokollsanteckning 

Anne Sörqvist (C) anmäler som protokollsanteckning att det vore önskvärt med 

presentation av utredningsdirektiv tidigare än 7 november 2018. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschef Ida Rådman 

Tillväxtenheten 

Miljöenheten 

Personalchef 

__________
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Dnr KS 2016/469 

KS § 189 Svar på motion om att utreda 
möjlighet till fartdämpare vid korsningen 
Lunnegatan/Kungsgatan - Fredrik Bengtsson 
(S) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till gatuenhetens 

yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga någon form av 

fartdämpare vid norra ingången till stadens centrum beläget i korsningen 

Kungsgatan/Lunnegatan inkom 22 december 2016 från Fredrik Bengtsson (S). 

Gatuenheten anser i nuläget inte att något behov finns av fartdämpare. 

Dessutom finns en komplikation i att anlägga traditionell fartdämpare i form av 

förhöjning, på grund av problematik med vibrationer för näraliggande fastigheter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 8 augusti 2018 § 110 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden 19 juni 2018 

- Tjänsteyttrande daterat 7 juni 2018 

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

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Fredrik Bengtsson 

__________
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Dnr KS 2017/494 

KS § 190 Revidering av tidigare beslut - 
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ska anta det nya 

samverkansavtalet om naturbruksutbildningar i Västra Götalandsregionen under 

förutsättning att kostnaden per elev ej överskrider riksprislistan. 

Kommunstyrelsen reviderar därmed sitt beslut från den 11 april 2018 § 98. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet 

upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för 

naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här 

aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om 

att ett landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed 

stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. 

Förslaget till det nya samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR 

att vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för 

naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 

vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen. 

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom 

gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk. 

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma 

samverkansorganisationen redovisa om man kommer att anordna 

naturbruksutbildning i egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan 

utbildning med annan kommun eller landsting/region. 

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 

intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare. Detta 

avtal gäller under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022. En utvärdering av 

avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska senast 2021-

12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut. 

Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 

förutsättningarna för detta avtal ska parterna uppta förhandlingar. 

Västkom och det politiska samrådsorganet mellan VästKom och VGR (SRO) har 

tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och rekommendera 

kommunalförbunden rekommendera kommunerna att ställa sig bakom avtalet 

samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 2019 då det nya 

avtalet ersätter. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 8 augusti 2018 § 111 

- Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 19 juni 2018 § 106 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 13 juni 2018 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 11 april 2018 § 98 

- Protokollsutdrag regionfullmäktige 10 april 2018 § 64 

- Förslag avtal naturbruksutbildningar 

- Bilaga 1 - Ledning och styrning 

- Bilaga 2 - Samverkan och finansiering 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Västra Götalandsregionen 

__________  
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KS § 191 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

- Delegeringsbeslut angående riksfärdtjänst perioden 18-06-01--07-31 

- Delegeringsbeslut angående färdtjänst perioden 18-06-01--07-31 

- Delegeringsbeslut angående försörjningsstöd perioden 18-05-01--05-31 

- Delegeringsbeslut angående flykting försörjningsstöd perioden 18-05-01--05-31 

- Delegeringsbeslut från personalchefen perioden 18-06-01--06-30 

- Delegeringsbeslut från enhetschefen för överförmyndarenheten 18-08-01 

__________  
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KS § 192 Rapportering av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Vänerhamns årsstämma 14 juni 2018 

- Protokoll ÅKAB 29 juni 2018 

- Protokoll Överförmyndarnämnden 11 juni 2018 

__________ 


