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KS § 220  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justerare väljs Lars-Olof Ottoson (C). 

__________  
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KS § 221 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 21 gällande skrivelse från Åmåls Teaterförening utgår och behandlas på 

nästkommande kommunstyrelse dit kulturchefen kallas för att kunna förtydliga 

underlaget och svara på frågor. Ärende 22, Rapportering av delegeringsbeslut 

utgår.  Därefter godkänns ärendelistan. §222 direktjusteras. 

__________
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Dnr KS 2018/315 

KS § 222 Svar på remiss från Trafikverket om 
E45 genom Åmål - Åtgärdsvalsstudie  

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun ställer sig positiv till åtgärdsvalsstudien med tillägg att arbetet 

med cirkulationsplatsen vid Strömstadsvägen bör samordnas med arbetet med 

mötesfri väg E45, etapp 2, för att optimera kostnaden för cirkulationsplatsen och 

att även åtgärder kring kurvan mellan Svanskogskorset och norra infarten, samt 

Svanskogskorset lyfts i Trafikverkets prioritering. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har tillsammans med Åmåls kommun och övriga intressenter 

genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E45, sträckan mellan Kasenberg och 

Strömstadsvägen sedan ett halvår tillbaka. 

Åmåls kommun har nu att yttra sig över förslaget till ÅVS och svar skall vara 

Trafikverket senast den 10 oktober 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018 

- E45 genom Åmål - Åtgärdsvalsstudie - Remissversion 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller remissen och att Åmåls 

kommun ställer sig positiv till åtgärdsvalsstudien med tillägg att arbetet med 

cirkulationsplatsen vid Strömstadsvägen bör samordnas med arbetet med mötesfri 

väg E45, etapp 2, för att optimera kostnaden för cirkulationsplatsen och att även 

åtgärder kring kurvan mellan Svanskogskorset och norra infarten, samt 

Svanskogskorset lyfts i Trafikverkets prioritering. 

Beslutet skickas till 

Trafikverket 

Teknik- och fritidsnämnden 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2017/343 

KS § 223 Skrivelse från Tösse 
bygdegårdsförening om ekonomiskt stöd till 
renovering av Tösse bygdegård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare (KS 2017-10-25, §239) bifallit en ansökan från 

Tösse bygdegårdsförening om ett kommunalt bidrag motsvarande 90 000 kr för 

reparation av bygdegården, under förutsättning att Boverket beviljar ett stöd om 

150 000 kr. Då stöd från Boverket ej beviljats, återdrar Tösse bygdegårdsförening 

sin ansökan om kommunalt bidrag. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Tösse bygdegårdsförening den 27 september 2018 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 25 oktober 2017 § 239 

Beslutet skickas till 

Tösse bygdegårdsförening 

__________
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Dnr KS 2018/188 

KS § 224 Förslag till åtaganden för Åmåls 
kommun inom Regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2017-2020 - Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun antar åtaganden i det regionala 

åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020 enligt bifogat förslag i formulär. 

Kommunstyrelsen beslutar att återrapport ska göras årligen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen har 

inbjudit länets kommuner till att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för 

miljömålen 2017-2020. 

Det regionala åtgärdsprogrammet ska: 

- Ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och utvecklingsinsatser 

- Stimulera till att öka samverkan mellan länets aktörer 

- Ge en effektivare användning av våra sammantagna resurser 

Fokus ligger på fyra utmaningar för Västra Götaland där vi tillsammans kan skapa 

bättre förutsättningar för miljön: 

- Minskad klimatpåverkan och ren luft 

- Hållbar användning av vattenmiljöer 

- Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 

- God boendemiljö och hållbar konsumtion 

Kommunens åtaganden redovisas genom ifyllande av ett formulär bestående 46 

punkter inom de 4 områden som anges enligt ovan som sänds in till Länsstyrelsen 

senast 15 oktober 2018. Av dessa punkter utgår 12 stycken på grund av att de ej 

berör Åmåls kommun eller har annan huvudaktör. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 19 

september 2018 § 77 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 23 

maj 2018 § 49 

- Tjänsteskrivelse av tillfällig förordnad miljöchef den 13 september 2018 

- Ifyllt formulär med förslag till åtagande för Åmåls kommun 

- Kommentarer till ifyllt formulär 

- Brev till kommunerna från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 
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- Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 

- Detaljerat underlag för åtgärderna 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen senast 15 oktober 2018 

Miljöchef 

__________
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Dnr KS 2018/189 

KS § 225 Angående beslut om beviljat 
undersökningstillstånd till Odin Metals Ltd om 
mineralbrytning m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att sammanställa 

ett överklagande av provborrningstillståndet för Åmåls kommuns räkning samt att 

samarbeta med övriga berörda Dalslandskommuner för att om möjligt göra ett 

gemensamt överklagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Bergstaten beviljar Odin Metals LTD (Odin Metals Limited ACN 141 804 104) 

undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Dingelvik nr 

100. Här ingår bl.a. Sörknatten, Stora och Lilla Bräcke i Åmåls kommun. 

Tillväxtenheten, Miljöenheten och DTAB har via sina yttranden påtalat hur 

beslutet om undersökning och eventuell mineralutvinning kommer att påverka, 

näringsliv, infrastruktur, miljö och turism i vårt område. 

Beslutsunderlag 

- Beslut från Bergstaten 20 september 2018 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 16 maj 2018 § 129 § 129 

- Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef Elisbeth Eskfelt den 5 oktober 2018 

- Yttrande från Dalslands Turist AB 

- Yttrande från Tillväxtenheten 

- Yttrande från Miljöenheten 

__________
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Dnr KS 2018/124 

KS § 226 Ekonomisk prognos efter augusti 
2018  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska prognosen och beslutar att inte vidta 

några vidare åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter augusti månads utgång uppgår beräknat underskott till minus 17 miljoner 

kronor (föregående prognos per den 31 maj 2018 minus 18,2 miljoner kronor). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 116 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 18 september 2018 

- Ekonomisk prognos augusti 2018” den 18 september 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/432 

KS § 227 Rutiner kring projekt, ansökningar, 
beslut och återrapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till ekonomichefen för att återkomma 

med ytterligare förslag på modeller för att redovisa egna kostnader för arbete och 

administration knutna till projekt. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag från kommunstyrelsen, den 11 oktober 2017 (KS § 216), har 

ekonomienheten tagit fram en rutin vars syfte är att beskriva hur driftprojekt 

hanteras från beslut och ansökan till genomförande och återrapport. 

Driftprojekt kännetecknas av att de är avsedda för specifika engagemang med 

begränsad tid och har en extern delfinansiär. Finansiering i form av riktat 

statsbidrag räknas inte som driftprojekt. 

Innan ansökan görs hos extern finansiär ska styrelse/nämnd fatta beslut om att 

delta i driftprojektet. Ett driftprojekt är godkänt om det är beslutat av den 

ansvariga styrelsen/nämnden och är registrerat hos ekonomienheten. När 

driftprojektet har avslutats och slutrapporterats till extern finansiär sker en 

återrapport till den styrelse/nämnd som fattat beslutet om deltagande. 

Rutinen som är kommunövergripande kompletterar det beslut som 

kommunfullmäktige tog 30 maj 2001. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 117 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 20 september 2018 

- Driftsprojekt rutinbeskrivning 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 oktober 2017 KS § 216 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________
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Dnr KS 2018/130 

KS § 228 Yttrande över revisionsrapport - 
Granskning avseende investeringsprocessen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga yttrandet 

jämte revisionsrapporten till handlingarna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att ta fram förslag till revidering 

av investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens 

investeringsprocess. Vid granskningen har de biträtts av KPMG. 

Syftet med granskningen var att bedöma om investeringsplaneringen i kommunen 

är ändamålsenlig och om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig i 

investeringsprocessen. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att: 

- I riktlinjerna förtydliga hur investeringsutrymmet exakt fastställs. 

- Utöka detaljnivån i mallarna för investerings- och driftkalkyler samt 

slutredovisningar bland annat i syfte att säkerställa att samtliga kostnader för ett 

investeringsprojekt beaktas. 

- Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för 

den interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. 

- Överväga att förlänga tidshorisonten för planeringen och koppla denna till en 

kommunövergripande omvärldsanalys samt överväga att upprätta en strategisk 

lokalförsörjningsplan bland annat i syfte att underlätta prioriteringar. 

- Se över genomförandeprocessen i syfte att kartlägga orsakerna till att 

investeringar inte genomförs i enlighet med investeringsbudgeten 

- Kommunen har antagit riktlinjer på området, men kommunrevisionen anser att 

dessa behöver kompletteras och förtydligas avseende såväl planering, 

genomförande som uppföljning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 118 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 20 september 2018 

- Protokollsutdrag den 25 april 2018 (KSAU § 74) 

- Revisionsrapport den 13 mars 2018 – Granskning avseende 

investeringsprocessen 
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Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/157 

KS § 229 Systematiskt kvalitetsarbete och 
tillämpning av visionsstyrningsmodellen i 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen och 

lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I dokumentet ”Tillämpning av visionsstyrningsmodellen” beskrivs principerna för 

styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll av kommunens 

verksamhet, utifrån kommunfullmäktiges beslut 31 oktober 2012 (KF § 175) samt 

24 februari 2016 (KF § 33). 

Visionsstyrningsmodellen utgår från kommunens vision och värdeord och är till 

för att genomföra de politiska ambitionerna, genom att systematiskt styra och 

följa upp verksamheten och på så sätt säkerställa kvaliteten i tjänster och service 

till medborgare och företag. 

Dokumentet ger även en återkoppling av kommunrevisorernas uppmaning att 

utveckla målarbetet. Visionsstyrningsmodellen beskriver arbetssätt för planering 

och uppföljning av målarbetet, bidrar till att målarbetet kontinuerligt utvecklas 

och att det digitala stödet för planering och uppföljning förbättras. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 115 

- Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Pia Carlsson och Lena Björk den 

20 september 2018 

- Tillämpningen av visionsstyrningsmodellen 

Beslutet skickas till 

- Verksamhetsutvecklarna 

- Kommunchef 

__________
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Dnr KS 2018/279 

KS § 230 Avgifter för yttre hemtjänst 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag på avgifter för Yttre hemtjänst enligt följande: 

Snöskottning framför entré: 100 kr/tillfälle 

Snöskottning utanför garage: 100 kr/tillfälle  

Transport av trädgårdsavfall: 200 kr/tillfälle  

- tillkommer personaltid: 100 kr/timme och person (idag 95kr)  

Övriga insatser: 

Gräsklippning med mera: 100 kr/timme och person (idag 95 kr) 

Sammanfattning av ärendet 

Yttre hemtjänst syftar till att ta hand om trädgårdsarbete och snöröjning åt 

pensionärer med egna hus och tomter i Åmåls kommun. Majoriteten av de som 

får hjälp finns i Åmål, Fengersfors, Edsleskog och Tösse. 

Avgifterna inom Yttre hemtjänst följer prisbasbeloppet, beräkningsprincipen är 

densamma som tidigare år. År 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor och år 2019 

är prisbasbeloppet beräknat till 46 500 kr. Avgifterna har inte höjts sedan 2012. 

Då prisbasbeloppet har höjts med 2 200 kronor sedan 2016 föreslår integrations- 

och arbetsmarknadsförvaltningen en höjning med 5 kronor på personalkostnaden 

till 100 kronor/timme och person, för övrigt inga ändringar i  avgifterna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 19 

september 2018 § 76 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef den 12 september 2018 

Beslutet skickas till 

Joacim Dahlman, enhetschef utveckling- och samhällsuppdrag 

Helene Andersson, ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/24 

KS § 231 Svar på medborgarförslag om 
namnbyte av gata - Anita K. Alexandersson 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Mellanbrogatan vid 

Vågmästaregården mellan Kyrkogatan och Mellanbrogatan ges namnet Ida 

Bäckmanns gata. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag från Anita K Alexanderson föreslås det att den östra delen 

av Mellanbrogatan vid Vågmästaregården, mellan Kyrkogatan och Mellanbron 

ges namnet Ida Bäckmanns gata. Ida Bäckmann var lärarinna, journalist och 

författare och föddes 1867 i Åmål. 

Teknik- och fritidsnämnden (TFN § 84) föreslår att del av Mellanbrogatan vid 

Vågmästaregården mellan Kyrkogatan och Mellanbrogatan ges namnet Ida 

Bäckmanns gata. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 122 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 21 augusti 2018 (TFN § 84) 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson och gatuchef Niklas 

Ekberg den 14 augusti 2018 

- Medborgarförslag från Anita K. Alexandersson inkom 15 januari 2018 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/415 

KS § 232 Svar på medborgarförslag - 
Digitalisering av gamla åmålsbilder - Hans 
Wikström 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat då kommunen redan arbetar i medborgarförslagets anda. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 november 2016 inkom Hans Wikström med ett medborgarförslag 

gällande digitalisering av gamla åmålsbilder. Medborgarförslaget syftar till att 

äldre bilder på Åmål med omnejd samlas in och att dessa, tillsammans med de 

bilder som redan finns hos Åmåls kommun, digitaliseras och offentliggörs genom 

att bilderna publiceras på kommunens hemsida. 

Förslagsställaren föreslår att de bilder som finns i kommunen ägo i första hand 

ska digitaliseras och publiceras, med förhoppningen att privatpersoner själva 

kommer att inkomma med bilder för att utöka samlingen. Arbetet föreslås ske 

kontinuerligt, i takt med att bilder inkommer. 

Den 30 november 2016 remitterade kommunfullmäktige medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning (KF § 254). 

Sedan 2016 pågår ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningens arkivverksamhet 

med att digitalisera åmålsbilder. Bilderna finns i ett sökbart register. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 123 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson den 2 juli 2018 

- Medborgarförslag av Hans Wikström den 16 november 2018 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2015/314 

KS § 233 Svar på medborgarförslag - området 
vid Södra hamnplan - revidera projektansökan 
för utvecklingsplan för området - Lisbeth 
Vestlund, Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, då 

inga statliga eller regionala finansieringsmöjligheter för projekt relaterade till 

kulturmiljöer finns för tillfället. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 september 2015 inkom Lisbeth Vestlund med medborgarförslag gällande 

området vid Södra Hamnplan. Syftet med medborgarförslaget är att en reviderad 

projektansökan ska tas fram, samt att en ny medborgardialog ska genomföras, 

utifrån att Åmåls kommun förvärvat fastigheten som i medborgarförslaget 

benämns som Seaside (Bävern 6). Detta med målet att ta fram en så bra 

utvecklingsplan och användning som möjligt av området Södra Hamnplan. 

Ärendet remitterades 30 september 2015 av kommunfullmäktige (KF § 205) till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 124 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad den 2 juli 2018 

- KF § 205 den 20 september 2015 

- Medborgarförslag av Lisbeth Vestlund daterat den 11 september 2015 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2016/166 

KS § 234 Svar på medborgarförslag - 
Namnändringförslag för återinförande av 
namnet Gamla kyrkan - Tage Stahre 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och 

därmed återinföra namnet Gamla kyrkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Tage Stahre inkom den 11 april 2016. Förslaget 

innebär att namnet Kulturmagasinet ändras tillbaka till det tidigare namnet Gamla 

kyrkan. Förslagsställaren anser att byggnadens historia bör bevaras och utvecklas, 

och som en del av detta bör det tidigare namnet Gamla kyrkan återtas. 

Ärendet har beretts av tillväxtenheten och av kulturenheten. Enheterna har olika 

uppfattningar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 125 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson och enhetschef Thomas 

Carlson daterad den 20 september 2018 

- Medborgarförslag från Tage Stahre inkommet den 11 april 2016 

- Yttrande av kulturchef Stefan Jacobson daterat den 2 juli 2018 

Bilagor: 

- Gamla kyrkan, framtidsrapport av Moa Björnson 2009 

- Insatser och aktiviteter för utveckling av Kulturmagasinet med närområde 

- Tjänsteskrivelse av dåvarande enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad den 

26 september 2016 

Bilagor: 

- Åmåls gamla kyrka – en sammanställningen av kommunarkivarie Margareta 

Nilars 

- Sammanställning synpunkter från medborgardialog om Gamla staden gällande 

Kulturmagasinet och parken 

- Fotografi - skylt på kyrkporten 

Yrkande 

Ulla Berne (M) yrkar bifall till medborgarförslaget om namnändring till Gamla 

kyrkan. 
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Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kulturenheten 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2018/262 

KS § 235 Svar på remiss: En effektivare 
kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun lämnar remissvar enligt nedan: 

Åmåls kommun ställer sig positiv till räddningstjänstutredningens betänkande och 

de åtgärder som där i föreslagits. Vi anser dock att expertgruppens 

sammansättning är för snäv. Dessutom bör behörighetskravet för befattningen 

räddningschef inte utformas på det sätt betänkandet föreslår. 

Expertgruppens sammansättning 

Expertgruppen för kommunal räddningstjänst består av personer från 

räddningstjänstförbund eller med tidigare befattningar i sådana. Det är olyckligt 

att räddningstjänster som inte ingår i ett förbund eller liknande, ej har fått plats i 

expertgruppen. En mer heterogent sammansatt expertgrupp hade varit att föredra 

för att få en mer nyanserad bild av verksamheterna, från den lilla kommunen till 

det stora förbundet. 

Avsnitt 8.2.6 Ett nytt behörighetskrav behövs för räddningschefen 

Att införa ett krav på brandingenjörsexamen för räddningschefer är enligt vår 

mening olyckligt. Att behörighetskravet ska utformas med utgångspunkt i 

utbildning är enligt vår mening korrekt. Däremot håller vi inte med om att 

sakkunskaper på brandområdet är det som ska avgöra lämpligheten hos en chef. 

Ett visst mått av brandkunskap bör en räddningschef ha, men att endast förlita sig 

på utbildning i sakkunskap är ingen garant för ett gott chefs- och ledarskap. Vi 

ställer oss dock positiva till förslaget om en räddningschefsspecifik utbildning 

som ett komplement till dagens utbildningsutbud. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredare för att 

se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Åmåls kommun har fått möjlighet att yttra sig kring utredningen. 

Åmåls kommun ställer sig positiv till räddningstjänstutredningens betänkande och 

de åtgärder som föreslagits. Vi anser dock att expertgruppens sammansättning är 

för snäv. Dessutom bör behörighetskravet för befattningen räddningschef inte 

utformas på det sätt betänkandet föreslår. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 126 

- Tjänsteskrivelse från räddningschef Henric Helander den 25 september 2018 

- Missiv 

- En effektiva kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54 
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Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet senast 2 november 2018 

Räddningschef 

__________
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Dnr KS 2018/119 

KS § 236 Obesvarade motioner och 
medborgarförslag oktober 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 

obesvarade motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt redovisas av kommunstyrelsen. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober. 

Den 20 september 2018 var 16 motioner och 20 medborgarförslag obesvarade. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 § 127 

- Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Ida Tornestrand den 20 september 

2018 

- Redovisning av obesvarade motioner den 20 september 2018 

- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 20 september 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunsekretetaren 

__________
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Dnr KS 2018/197 

KS § 237 Skrivelse/ansökan från Åmåls 
Tennisklubb om stipendium 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om stipendium till Bella Bergkvist 

Larsson då Åmåls kommun inte stöttar enskilda personers elitsatsningar 

ekonomiskt inom idrott. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls Tennisklubb har den 30 april 2018 inkommit med ett brev där de ansöker 

om stipendium för Bella Bergkvist Larsson som är tolv år och en lovande 

tennisspelare. 

Åmåls kommuns folkhälsoarbete utgår från den nationella målsättningen ”Att 

skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 

Kommunens satsningar och stöd riktas mot en bredare idrottsverksamhet, med 

förbättrad folkhälsa och ett rikt fritidsutbud som mål. 

Åmåls kommun ser positivt på att det finns idrottstalanger lokalt som satsar på en 

elitkarriär. Kommunen har dock inga stipendier inom idrott riktade mot enskilda 

idrottsutövare. 

Med hänvisning till detta bidrar Åmåls kommun inte ekonomiskt till enskilda 

personers elitsatsningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 19 

september 2018 § 75 

- Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare den 7 september 2018 

- Ansökan från Åmåls Tennisklubb inkommen den 30 april 2018 

Beslutet skickas till 

Åmåls tennisklubb 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/281 

KS § 238 Godkännande av driftprojekt 
”Kulturskolan för alla” 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner projektet ”Kulturskolan för alla” enligt 

nedanstående beskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet ”Kulturskolan för alla” ska bidra till att göra verksamheten mer jämlik 

och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. Projektet genomförs med 

stöd av Kulturrådet. Eftersom Musikskolan från 2017 erbjuder avgiftsfri 

verksamhet skapar projektet helt nya förutsättningar för att aktivera barn och unga 

i Åmål. 

 

Avgiftsfria aktiviteter planeras inom bland annat konst, gatukonst, slöjd, media 

och musik. Målsättningen är att kunna erbjuda cirka 200 barn i verksamheten. 

Projektet syftar också till att nå fler och nya barn och ungdomar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott den 19 september 2018 § 14 

- Tjänsteskrivelse av Stefan Jacobson daterad den 12 september 2018 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2018/282 

KS § 239 Godkännande av driftprojekt ”Stärkta 
bibliotek” 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner projektet ”Stärkta bibliotek” enligt bifogad 

beskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att 

stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till 

biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som 

syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och 

delaktighet.  

Folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk mötesplats där människor med 

olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Biblioteket har i uppdrag att främja 

medie- och informationskunnighet, bildning, språkutveckling och läsning och 

möjliggöra deltagande i kulturaktiviteter och samtal. 

Biblioteken i Dalsland har från Kulturrådet erhållit finansiering för ett gemensamt 

utvecklingsprojekt under 2018-2019. 

Projektet innefattar två inriktningar:  

- Läsfrämjande utåtriktade aktiviteter för barn och unga. 

- Digital delaktighet – profilering av Bibliotek Dalslands nätportal och 

fortbildningsinsatser för personal. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott den 19 september 2018 § 15 

- Tjänsteskrivelse av Stefan Jacobson daterad den 12 september 2018 

- Ansökan Kulturrådet 

- Projektstruktur ”Stärkta bibliotek” 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________  
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KS § 240 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kulturutskottet 2018-09-19 

- Protokoll tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 2018-09-19 

- Protokoll arbetsutskottet 2018-09-26 

__________ 


