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KS § 193 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justerare utses Ewa Arvidsson (S). 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-09-13  5 (34) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 194 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 14 gällande Slutbetänkande från arvodesberedningen utgår, därefter 

godkänns ärendelistan. 

__________
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Dnr KS 2017/320 

KS § 195 Godkännande av samrådsredogörelse 
och granskningshandlingar - 
Detaljplaneändring för kvarter Adolfsberg, 
Andréegatan 13  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse daterad 2018-08-14 och 

granskningshandlingar daterade 2018-08-14, samt att granskning ska ske enligt 

PBL 2010:900. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 5 juni 2018, § 160, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 

samrådshandlingar för ”Ändring av förslag till ändring av stadsplanen för kv. 

Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken samt Adolfsbergsparken inom 

Åmåls stad” och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad 

detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 11 §. 

ÅKABs begäran avsåg möjlighet till påbyggnation om tre våningar för del av 

Adolfsberg (Andregatan 13) 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. 

Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att bygga upp till 6 våningar 

inom två av de befintliga byggrätterna i kvarteret Adolfsberg. Övrig 

markanvändning och bestämmelser för området avses inte prövas inom ramen för 

planändringen. Planen är förenlig med översiktsplanen. 

Under samrådsskedet inkom 7 yttranden. Synpunkter från myndigheter var 

merparten utan erinran. Dock efterfrågades information om markens beskaffenhet 

och grundläggning vilket har utretts och enligt fastighetsägaren består marken av 

berg och husen har i byggskedet grundlagts på bergskross. Arbete har fortgått 

efter planens samrådsskede. Planen har fått mindre justeringar inför 

granskningsskedet utifrån inkomna synpunkter samt redaktionella förtydliganden 

avseende planbestämmelse. 

Efter kommunstyrelsens godkännande av granskningshandlingarna kommer de att 

ställas ut för granskning i biblioteket och läggas upp på kommunens hemsida 

under tiden 17 augusti 2018 till 8 oktober 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 22 

augusti 2018 § 65 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg 

daterad 14 augusti 2018 

- Granskningshandlingar daterade 14 augusti 2018 
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- Samrådsredogörelse daterad 14 augusti 2018 

- Planbeskrivning för gällande stadsplan från 1968 

Beslutet skickas till 

Magnus Dalsbo, ÅKAB 

Thomas Carlson, enhetschef Tillväxtenheten 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

__________
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Dnr KS 2018/269 

KS § 196 Interregprojekt PLASK 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att Åmåls kommun deltar i interregprojektet; 

PLASK- Platsutveckling, Samverkan, Kulturarv- under perioden november 2018 

till och med november 2021, med tillägget att gästhamnarna i Fröskog och 

Tössebäcken läggs till som ytterligare fokusområden i projektet. 

Sammanfattning av ärendet 

I interreg-projektet PLASK ingår besöksmål som är viktiga och starka 

kulturturistiska reseanledningar till en destination och som är besöksmål där land 

möter vatten. De platser som är i fokus för detta projekt är komplexa besöksmål 

vid vatten, där kanaler och hamnar finns i direkt anslutning till kulturmiljöer och 

oftast även stadsmiljöer. Dessa besöksmål är betydande reseanledningar för 

besökare och därigenom viktiga för besöksnäringen såväl på platserna som i hela 

programområdet. En utvecklad kulturturism bidrar till sysselsättning och 

företagande och framför allt ger det positiva effekter för små företag. 

Partners i projektet är Innovatum Science Center, Högskolan Väst, Lysekils 

kommun, Trollhättan stad och Melleruds kommun i Sverige och i Norge 

Fredrikstad. Medfinansiärer i projektet är Trollhättans stad, Visit Trollhättan 

Vänersborg AB, Dalslands turism AB. Projektägare är Innovatum Science Center 

i Sverige och Fredrikstad i Norge. Åmåls kommun har fått förfrågan om att delta i 

projektet. 

 

Förvaltningen föreslår att fokus för Åmåls kommun i projektet ska vara 

stadsdelen Gamla staden även innefattande Åmåls hamnar och 

Måkebergsområdet som avgränsat geografiskt område. Gamla staden är sedan 

tidigare ett strategiskt utvecklingsområde och detta projekt kan möjliggöra ett 

fortsatt arbete. Området har utvecklingspotential för turism, 

besöksnäringsutveckling och upplevelser för invånare och besökare som i sin tur 

skapar och förstärker förutsättning för företagande, besöksnäringen och 

ekonomisk utveckling.  

 

En medverkan i interregprojektet PLASK möjliggör att kommunen genom 

finansiering av arbetstid samt tillskott av medel i europeiska regionalfonden kan 

genomföra aktiviteter inom platsutveckling, kommunikationsutveckling, 

evenemangsutveckling och organisationsutveckling. Projektet innebär och 

möjliggör en stärkt samverkan med aktörer inom besöksnäringen i kommunen 

men också med de andra samarbetspartners som är med i projektet. Således kan 

kompetensutveckling och innovationsutveckling stärkas på orten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 22 

augusti 2018 § 61 
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- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 14 augusti 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (M), yrkar bifall till att delta i projektet och yrkar i tillägg att 

fokus för kommunen i projektet ska vara Tössebäcken och dess gästhamn, då 

färdiga arkitektritningar för området redan finns framtaget. 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall och yrkar i tillägg att det läggs till i ansökan att 

kommunstyrelsen önskar att gästhamnarna i Fröskog och Tössebäcken läggs till 

som ytterligare fokusområden i projektet. 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

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

yrkande av Michael Karlsson (M) som bifallits av Lars-Olof Ottosson (C). 

Ordföranden ställer proposition på dessa och finner att nämnden beslutar enligt 

Michael Karlssons (S) yrkande och avslår Michael Karlssons (M) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2018/242 

KS § 197 Svar på remiss: Ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i sitt remissvar ställa sig bakom utredningen och 

framföra att Åmåls kommun under de senaste åren fått förändrade utmaningar i 

bostadsförsörjningen och ser positivt på utredningens förslag till åtgärder för ett 

gemensamt bostadsförsörjningsansvar. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått en remiss ifrån Näringsdepartementet om 

bostadsförsörjning för de med svag ställning på bostadsmarknaden. 

Utredningens uppdrag handlar om hushåll vars ekonomiska förutsättningar inte 

medger att de kan skaffa eller behålla en ändamålsenlig bostad. På en 

övergripande nivå kan de aktuella hushållens problem beskrivas som skillnaden 

mellan – det utbud av bostäder som finns tillgängligt för dem på marknaden, 

och – ett utbud som skulle ge dem en godtagbar bostad. 

Med godtagbar avser utredningen en bostadssituation som är politiskt 

definierad och som det inte anses acceptabelt att underskrida. 

Åmåls kommun har ingen hemlös, om personen själv väljer att vara bostadslös. I 

samverkan med kommunens bostadsbolag, ÅKAB får kommunmedborgare hyra 

bostad i andrahand via Individ och familjeomsorgen, (IFO). IFO lämnar varje år 

in statistik till SCB gällande hemlöshet, man bör då vara medveten om att alla 

som bor i andrahandsbostäder betraktas som hemlösa och den statistiken redovisa 

utåt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse den 10 september 2018 

- Missiv den 1 juni 2018 

- Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar att kommunstyrelsen i sitt remissvar framför att 

utredningens formuleringar riskerar att medföra inskränkningar i det kommunala 

självstyret samt att det föreslagna upplägget kan komma att medföra stora 

ekonomiska konsekvenser för den enskilda kommunen. 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen i sitt remissvar anger 

ståndpunkten att Åmåls kommun under de senaste åren fått förändrade 

utmaningar i bostadsförsörjningen och ser positivt på utredningens förslag till 

åtgärder för ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. 
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Beslutsgång 

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

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

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

Michael Karlssons (M) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Näringsdepartementet enligt missiv senast 28 september 2018 

Thomas Carlson 

__________
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Dnr KS 2018/248 

KS § 198 Svar på remiss: Förslag till 
verksamhetsplan och budget 2019 för 
Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds 

förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 ett 

nytt format jämfört med tidigare år. Även inför 2019 har arbete skett för att 

förtydliga övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp 

och återrapporteras till kommunerna. Syftet är att förtydliga kommunalförbundets 

roll kopplat till målen så det blir tydligare vilka frågor som förbundet arbetar med. 

Inga aktiviteter finns med i planen utan de tas fram i en särskild plan. 

Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. 

Verksamhetsplanernas struktur och mätetal har processats i både politiska nätverk 

och tjänstepersonsnätverk. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 

118 

- Fyrbodals kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för år 

2019 

- Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 21 augusti 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut att ställa sig bakom Fyrbodals 

kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund senast 30 september 2018 

__________
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Dnr KS 2018/246 

KS § 199 Svar på remiss: Förslag till strategisk 
plan för Position Väst år 2019-2024 inom 
Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den strategiska planen för Position Väst år 

2019-2024 inom Fyrbodals kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen beslutar att kalla Position Väst till kommunstyrelsen årligen för 

uppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 

Den tilltagande globaliseringen gör att konkurrensen om kompetens, kapital, 

teknik och jobb hårdnar. I VG2020 och Fyrbodals kommunalförbunds 

delregionala plan 2014-2020 betonas vikten av att öka de samlade satningarna på 

att attrahera företagsetableringar, som en del av insatserna för ett starkare 

näringsliv och ökad attraktivitet. 

Beslut om att ta fram ett gemensamt koncept för att stärka det företagsetablerings- 

och investeringsfrämjande arbetet och bedriva det under varumärket Position 

Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo fattades 2013. Position Väst 

bedriver proaktiv marknadsföring, bygger strategisk samverkan och levererar 

företagsetableringsservice i samverkan med alla 14 kommuner i Fyrbodal och 

Grästorp, Vara samt Essunga. 

Sedan 2016 är Fyrbodals kommunalförbund huvudman för verksamheten. Samma 

år skrevs samverkansavtal med det nationella investeringsfrämjande organet 

Business Sweden för kunskapsöverföring och ökat antal internationella 

företagsetableringar och –investeringar. 

Ett av målen i Position Väst har varit att en långsiktig strategi ska tas fram för det 

gemensamma företagsetablerings- och investeringsfrämjande arbetet. 

Förslag till strategisk plan för Position Väst 2019-2024 är nu framtagen och har 

skickats på remiss till medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 

22 augusti 2018 § 62 

- Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare den 7 augusti 2018 

- Missiv 

- Förslag till strategisk plan för Position Väst 
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Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se, senast den 30 september 

Marianne Carlsson 

__________
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Dnr KS 2018/247 

KS § 200 Svar på remiss: Budget för 
tillväxtmedel 2019 inom Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till 

budget för tillväxtmedel 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Fyrbodals 

kommunalförbunds budget för tillväxtmedel 2019. 

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och 

internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett 

verktyg för att genomföra den gemensamma Genomförandeplanen och Visionen 

Västra Götaland – Det goda livet. Tillväxtmedlen som tilldelats 

kommunalförbundet är särskilt riktade för tillväxt i Fyrbodal genom satsning på 

näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 22 

augusti 2018 § 63 

- Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare den 7 augusti 2018 

- Remiss den 18 juni 2018 

- Beskrivning av förstudier, projekt och verksamheter 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund kansli@fyrbodal.se, senast 30 september 2018 

Marianne Carlsson 

__________
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Dnr KS 2018/254 

KS § 201 Vattenmyndigheternas samråd om 
förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt 
modifierade vatten (vattenkraft) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att som svar på vattenmyndigheternas samråd om 

förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten framhålla att 

Åmåls kommun ser ett behov av en ny, modern vattendom som tar hänsyn till den 

komplexa situation som finns gällande vattenregleringen av Vänern och Göta älv. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheterna samråder angående förslag till miljökvalitetsnormer för 

kraftigt modifierade vatten (KMV) som påverkas av storskalig vattenkraft. 

Samrådet inkluderar även förslag till åtgärdsplaner för olika avrinningsområden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 22 

augusti 2018 § 61 

– Tjänsteskrivelse av miljöstrateg den 15 augusti 2018 

– Vattenmyndigheternas samrådshandlingar i ärendet 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen som svar på 

vattenmyndigheternas samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt 

modifierade vatten framhåller att Åmåls kommun ser ett behov av en ny, modern 

vattendom som tar hänsyn till den komplexa situation som finns gällande 

vattenregleringen av Vänern och Göta älv. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vattenmyndigheten senast 15 september 2018 

__________
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Dnr KS 2018/249 

KS § 202 Information: Skyltning av Åmåls 
kommuns stadshus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ida Rådman informerar om de nya belysta skyltar som satts upp 

på Stadshuset vid entrén och på husets gavel mot Hjeltegatan. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 117 

__________
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Dnr KS 2018/124 

KS § 203 Ekonomisk rapport för kostenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga den ekonomiska prognosen till handlingarna. 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Peter Stenberg (L), Anne Sörqvist 

(C) samt Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kostenheten konstaterar att det är mer personal i verksamheterna och det har 

tillkommit fler förskolor vilket ökat kostnaderna. Livsmedelspriserna över lag har 

ökat och även de lokala leverantörerna har höjt priserna. 

Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen men vidtar inga åtgärder i nuläget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 115 

Protokollsanteckning 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Peter Stenberg (L), Anne Sörqvist 

(C) samt Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet då underlag att ta beslut på saknas i 

utskicket inför kommunstyrelsens möte. 

Beslutet skickas till 

Elisabeth Eskfelt 

__________
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Dnr KS 2018/124 

KS § 204 Ekonomisk rapport för kulturenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna. 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Peter Stenberg (L), Anne Sörqvist 

(C) samt Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturenheten har underskott gällande Sagabiografen. Samtal har först i 

kommunstyrelsens arbetsutskott om vilka åtgärder som kan vidtas och vad man 

kan göra för att utvidga användandet av lokalen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 116 

Protokollsanteckning 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Peter Stenberg (L), Anne Sörqvist 

(C) samt Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet då underlag att ta beslut på saknas i 

utskicket inför kommunstyrelsens möte. 

Beslutet skickas till 

Stig-Arne Olsson 

Stefan Jacobson 

__________
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Dnr KS 2018/263 

KS § 205 Feriepraktik och lovskola läsåret 
2018/2019 och sommaren 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att elever i årkurs 8 och 9 i grundskolan som riskerar 

att ej nå behörighet för studier vid gymnasieskolan ska få delta i särskild lovskola 

som feriepraktik under sommaren 2019 under förutsättning att de har deltagit i 80 

% av Åmål enheten grundskolas obligatoriskt anordnad lovskola under läsåret 

2018/2019. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningschefen Catrin Eriksson att återkomma 

till kommunstyrelsen med en rapport under hösten 2019 där utfallet av försöket 

redovisas, samt ytterligare åtgärder som genomförts/föreslagits för att stärka 

målgruppens resultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar 

erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är 

huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel. 

Snabbfakta om lovskola 

En huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två 

elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under 

årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dels 

till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant 

program. 

Lovskola ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive 

9 och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både 

årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar. 

Huvudmannen kan frivilligt anordna lovskola under annan tid än under juni i 

syfte att räkna av tid från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad 

lovskola. 

Lovskola som är reglerad i skollagen och ingår i grundskolan 

Begreppet ”lovskola” är reglerat i skollagen. Enligt skollagens definition är 

lovskola undervisning inom grundskolan som anordnas enligt skollagen under lov 

under en termin eller utanför terminstid och som inte är obligatorisk för elever.  

Lovskola som faller under skollagens definition och ingår i grundskolan: 

Obligatoriskt anordnad lovskola  

Lovskola som huvudmannen anordnar i juni månad för elever som efter årskurs 8 

i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i 

gymnasieskolan och elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga 

till ett sådant program. 
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Frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola  

Lovskola som huvudmannen anordnar under andra månader än juni – men i syfte 

att räkna av från den tid som huvudmannen måste erbjuda obligatoriskt anordnad 

lovskola i juni – för elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli 

behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och elever som efter 

årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program. 

Annan frivilligt anordnad lovskola 

Huvudmannen kan frivilligt välja att anordna annan lovskola för elever. Sådan 

lovskola regleras inte i skollagen och ingår inte i grundskolan. För annan frivilligt 

anordnad lovskola går det i vissa fall att söka statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 augusti 2018 § 112 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 19 juni 2018 § 105 

- Tjänsteskrivelse den 30 maj 2018 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar att kommunstyrelsen bifaller barn- och 

utbildningsnämndens förslag om att elever i årkurs 8 och 9 i grundskolan som 

riskerar att ej nå behörighet för studier vid gymnasieskolan ska få delta i särskild 

lovskola som feriepraktik under sommaren 2019 under förutsättning att de har 

deltagit i 80 % av Åmål enheten grundskolas obligatoriskt anordnad lovskola 

under läsåret 2018/2019, med tilläggsyrkandet att nivån på deltagande i lovskolan 

höjs till 90 %. 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller barn- och 

utbildningsnämndens förslag med tilläggsyrkandet att förvaltningschefen Catrin 

Eriksson återkommer till kommunstyrelsen med en rapport under hösten 2019 där 

utfallet av försöket redovisas, samt ytterligare åtgärder som 

genomförts/föreslagits för att stärka målgruppens resultat. 

Mötet ajourneras kl. 10.25 och återupptas kl. 10.32.  

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, Lars-Olof Ottosons (C) yrkande 

och Michael Karlssons (S) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Michael Karlssons (S) yrkande och avslår 

Lars-Olof Ottossons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

__________
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Dnr KS 2018/72 

KS § 206 Omorganisation av integration- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till omorganisation för 

integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen i enlighet med utredningens 

innehåll och att den träder i kraft 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet blev återremitterat från kommunfullmäktige den 30 maj 2018. Michael 

Karlssons (M) motivering till återremiss var att få ytterligare 

genomlysning/utredning kring enhetens logiska placering, utformning av optimal 

organisation, analys kring kostnadseffektivitet och ekonomiska konsekvenser. 

Karlsson motiverar vidare att han ”finner det mycket svårt att se den naturliga 

kopplingen mellan socialförvaltningen och den omorganiserade 

arbetsmarknadsförvaltningen. Kopplingen torde, enligt mitt förmenande, 

uppfattas betydligt naturligare mot näringslivsfrågor, vidareutbildning och en 

fristående enhet - direkt underställd kommunstyrelseförvaltningen”. 

Kommunchef och tf förvaltningschef har inkommit med svar på återremissen. 

Beslutsunderlag 

 - Tjänsteskrivelse – svar på återremiss av kommunchef och tf förvaltningschef 

IAF/ förvaltningschef VOF den 6 september 2018 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 30 maj 2018 §112 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 126 

- Tjänsteskrivelse av kommunchefen den 23 mars 2018 

- Utredning av kommunchefen den 21 mars 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 

avslå förslaget på organisationsförändring med hänvisning till omfattning och 

enhetens logiska placering. 

Lotta Robertsson Harén (MP) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag att fullmäktige beslutar i enlighet med förslag till 

omorganisation för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen i enlighet med 

utredningens innehåll och att den träder i kraft 1 januari 2019. 

Ulla Berne (M) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons 

(M) yrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen Michael Karlssons 

(M) och förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag och avslår Michael 

Karlssons (M) förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunchef 

Personalchef 

Ekonomichef 

__________
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Dnr KS 2018/124 

KS § 207 Ekonomisk rapport 
finansförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna. 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Peter Stenberg (L), Anne Sörqvist 

(C) samt Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf förvaltningschef för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen Jan-Erik 

Samuelsson presenterar hur man har omstrukturerat verksamheten och anpassat 

den, vilket gör att prognosen för 2019 visar en minskning av underskottet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 121 

Protokollsanteckning 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Peter Stenberg (L), Anne Sörqvist 

(C) samt Ulla Berne (M) deltar inte i beslutet då underlag att ta beslut på saknas i 

utskicket inför kommunstyrelsens möte. 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr KS 2018/278 

KS § 208 Stöd till socioekonomiskt eftersatta 
kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

ansöker om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner från 

Tillväxtverket. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att hantera ett riktat stadsbidrag till 

socioekonomiskt eftersatta kommuner i Sverige. Åmål är en av de trettio 

kommuner som har rätt att ansöka om dessa medel. Integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen vill ansöka om dessa medel för att kunna utveckla 

sina verksamheter samt få möjlighet att finansiera verksamheter som idag är 

ekonomiskt ansträngda och finansierade av migrationsmedel. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 122 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef den 27 augusti 2018 

- Brev till utvalda kommuner från Tillväxtverket den 14 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Per Lundin 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr KS 2018/69 

KS § 209 Svar på motion - Att råda över sina 
verksamheter och fastigheter - Michael 
Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen och gör bedömningen att nuvarande 

uppdelning och organisation ger både kommunen och bolaget goda 

förutsättningar i enlighet med respektive organisations grunduppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C ) har ställt motionen ”Att råda 

över sina verksamheter och fastigheter”. De yrkar på att: 

”Åmåls kommun återköper alla de fastigheter kommunen sålt till bostadsbolaget 

ÅKAB. Återköpet gäller de fastigheter kommunen bedriver egen verksamhet i, 

exempelvis skolor, badhus med mera. Fastigheter för kommersiell verksamhet 

avses inte beröras. 

Åmåls kommun tillsätter en tillförordnad fastighetschef (inom befintlig personal) 

att ansvara för kommunens egna fastigheter, fram tills det att tidigare motionerad 

organisationsförändring kring ny ”Bygg- och miljöförvaltning” presenterats. 

Rollen som fastighetschef läggs då lämpligen in i den nye förvaltningschefens 

befattningsbeskrivning. 

Åmåls kommun utarbetar förvaltningsuppdrag (fastighetsskötsel, löpande 

underhåll, service m m ) knutna till respektive kommunägd förvaltningsfastighet. 

Upphandling av förvaltare för fastigheterna (”en till en” eller alla fastigheter som 

grupp) genomföres. En konkurrensutsatt upphandling, helt enligt gällande lagrum 

och praxis. ” 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 119 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 22 augusti 2018 

- Motion från Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) den 30 januari 

2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar bifall för motionen som helhet, liksom Lars-Olof 

Ottosson (C) och Ulla Berne (M). 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag nämligen förvaltningens förslag 

att fullmäktige avslår motionen, samt Michael Karlssons (M) förslag att motionen 
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bifalls. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag och avslår Michael Karlssons (M) förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Motionärer 

__________
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Dnr KS 2013/11 

KS § 210 Revidering av delegeringsordning för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen reviderar delegeringsordningen i enlighet med förvaltningarnas 

förslag. 

Kommunstyrelsen ger kanslienheten i uppdrag att utreda ett eventuellt 

förtydligande/ramar i delegeringsordningen gällande lönesättning till personal. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegeringsordning reviderades senast i januari 2018. Det är 

ett dokument som ständigt ska hållas uppdaterat, utifrån organisationsförändringar 

och politisk viljeinriktning. Kommunstyrelsen består av 

kommunstyrelseförvaltningen och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

För kommunstyrelseförvaltningen har ett tillägg gjorts i delegeringsordningen 

iavsnitt 2.1.8, gällande förvaltningschefs rätt att godkänna attestpliktiga. Ett 

tillägg har även gjorts i avsnitt 7.23 gällande kanslichefens rätt att remittera 

ärenden. 

För integration- och arbetsmarknadsförvaltningen har rubriken för avsnitt 4.3 

Dödsbo och begravningsärenden ändrats till Konsument- och skuldrådgivning, 

dödsbo och begravningsärenden och tillägg har gjorts med 4.3.13 och 4.3.14 om 

skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning. 

Tillägg har också gjorts i avsnitt 4.2 Ekonomiskt bistånd med 4.2.25 och 4.2.26 

om beslut enligt LMA. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse den 4 september 2018 

- Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen den 4 september 2018 

Beslutet skickas till 

Björn Skog 

Per Lundin 

__________
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Dnr KS 2017/180 

KS § 211 Amorteringsfrihet för föreningen 
Fengersfors Folkets hus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar som borgensman amorteringsfrihet för Föreningen 

Fengersfors Folkets hus året ut. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Fengersfors Folkets hus har tagit kontakt med Åmåls kommun 

angående föreningens ekonomi. 

Åmåls kommun har ett borgensåtagande gentemot Handelsbanken avseende ett 

lån om 1 350 000 kronor som Föreningen Fengersfors Folkets hus har i banken. 

Som borgensman kan man, i samtycke med banken, bevilja amorteringsfrihet 

under en period. För närvarande amorterar Föreningen Fengersfors Folkets hus 

8 308 kronor per kvartal. Handelsbanken har lämnat sitt samtycke till 

amorteringsfriheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 120 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 23 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Föreningen Fengersfors Folkets hus 

__________
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Dnr KS 2017/497 

KS § 212 Uppföljning av internkontrollplan 2017 
- Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid uppföljning av internkontrollplan för 2017 avseende integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen framkom att det fanns brist avseende vårdplaner 

inom ensamkommande verksamheten. 

Kommunstyrelsen beslutade därför om återapport till kommunstyrelsen. 

Uppföljning och kontroll av vårdplaner har genomförts av avdelningschef för 

individ- och familjeomsorg. En avsevärd förbättring vad gäller vårdplaner och 

genomförandeplaner har noterats. Ytterligare förbättringar som kommer 

genomföras är att integrera hvb-hemmets journalsystem med individ- och 

familjeomsorgens it-stöd. Den nya organisationen medför ökade möjligheter till 

samverkan avseende informationsutbyte mellan myndighetsutövningen och 

verkställigheten. Det innebär en kvalitetsökning gällande vårdplaner och 

genomförandeplaner. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse den 12 september 2018 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr KS 2018/264 

KS § 213 PA-koncept för 
rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till PA-koncept för 

rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun att gälla från och med 1 november 

2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 25 februari 2009 (KF § 30) att 

fastställa ett PA-koncept för rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun 

(Personaladministrativt-koncept). Personalenheten har under 2018 gjort en 

översyn av PA-konceptet och reviderat det. Revideringen är bland annat föranledd 

av förändringar i lag och avtal. Vidare har förtydliganden gjorts för att underlätta 

för chefer och medarbetare i rehabiliteringsprocessen. 

Åmåls kommuns rehabiliteringskoncept är liksom tidigare avsett som ett verktyg 

för alla som arbetar med rehabiliteringsärenden. Konceptet ska utgöra ett stöd och 

en handledning för rehabiliteringsansvariga chefer, men ska även ses som en 

information för alla arbetstagare i kommunen. Allt rehabiliteringsarbete ska 

präglas av respekt för arbetstagaren. Rehabiliteringsinsatserna ska skapa 

förutsättningar för kommunens arbetstagare att fungera och känna trygghet i 

arbetslivet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 123 

- Tjänsteskrivelse av personalchef den 22 augusti 2018 

- PA-koncept för rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun den 13 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Per Ljungberg 

Marita Koivouja 

__________
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Dnr KS 2018/265 

KS § 214 Alkohol- och drogpolicy för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till alkohol- och drogpolicy för Åmåls 

kommun att gälla från och med 1 november 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 26 september 2012 (KF § 147) att 

fastställa en alkohol- och drogpolicy för Åmåls kommun. Personalenheten har 

under 2018 gjort en översyn av policyn och reviderat den. Revideringen är 

föranledd av att det i policyn hänvisas till Åmåls kommuns 

hälsoutvecklingsprojekt, som sedan ett antal år tillbaka är avslutat. Vidare har 

arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar förtydligats. 

Målet med den föreslagna alkohol- och drogpolicyn är att verka för en arbetsmiljö 

som är fri från bruk av alkohol och droger genom att medverka till att den som 

har ett riskbruk/missbruk/beroende av alkohol och/eller droger kan ha kvar sin 

anställning hos Åmåls kommun, under förutsättning att arbetstagaren själv bidrar 

aktivt i detta arbete. Syftet med policyn är att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt till alkohol och droger. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § 124 

- Tjänsteskrivelse av personalchef den 22 augusti 2018 

- Alkohol- och drogpolicy den 13 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Per Ljungberg 

Marita Koivuoja 

__________  
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KS § 215 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Delegeringsbeslut från enhetschef tillväxtenheten den 10 september 2018 

- Delegeringsbeslut från personalchefen den 4 september 2018 

- Delegeringsbeslut gällande försörjningsstöd perioden 1-30 juni 2018 

- Delegeringsbeslut gällande riksfärdtjänst perioden 1-31 augusti 2018 

- Delegeringsbeslut gällande färdtjänst perioden 1-31 augusti 2018 

__________  
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KS § 216 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande protokoll rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 

- Protokoll kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 22 augusti 

2018 

__________ 


