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Justerare  
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Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 
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§255 då hon anmäler jäv i ärendet och lämnar sammanträdet. Från §261 tar 

Eva Arvidsson rollen som ordförande, då Michael Karlsson (S) lämnar 
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Ulla Berne (M) 

Lena Hesselroth (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Rolf Lindström (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Barbro Axelsson (S), tjänstgörande ersättare §255, §256 och samtliga 

ärenden från och med §261 
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Christer Törnell (KD) 

Michael Karlsson (M) 
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arbetsmarknadsförvaltningen, deltar §258-264 

Per Ljungberg, personalchef, kommunstyrelseförvaltningen 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 241 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Olof Eriksson (S). 

__________  
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KS § 242 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KS § 243 Skattesats för Åmåls kommun 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föregående kommunfullmäktiges beslut per 20 

juni 2018 §134: 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad skattesats på 22,46 procent för år 

2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om skattesats för Åmåls 

kommun under 2019. Enligt kommunallagen kap 11 §10 ska de år då val av 

fullmäktige har hållits i hela landet budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 10 oktober 2018 §34 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 20 juni 2018 §134 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KS § 244 Borgensavgift för kommunala bolag 
2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föregående kommunfullmäktiges beslut per 20 

juni 2018 §135: 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften från de kommunala bolagen 

Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 2019 

blir 0,25 procent av det nyttjade borgensbeloppet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om borgensavgift för 

kommunala bolag under 2019. Enligt kommunallagen kap 11 §10 ska de år då val 

av fullmäktige har hållits i hela landet budgeten fastställas av nyvalda 

fullmäktige. 

Åmåls kommun har två helägda bolag, Åmåls kommunfastigheter AB och 

Stadsnät i Åmål AB. Åmåls kommun har gått i borgen för bolagens lån. Därför 

har kommunen möjlighet att utkräva en årlig borgensavgift från respektive bolag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 10 oktober 2018 §35 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 20 juni 2018 §135 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Åmåls kommunfastigheter AB 

- Stadsnät i Åmål AB 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KS § 245 Anslag för kommunfullmäktiges 
verksamhet 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen överlåter åt kommunfullmäktige att besluta om anslag för 

kommunfullmäktiges verksamhet 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om anslag till 

kommunfullmäktiges verksamhet under 2019. Enligt kommunallagen kap 11 §10 

ska de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet budgeten fastställas av 

nyvalda fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 10 oktober 2018 §36 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 20 juni 2018 §136 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Kommunrevisionen 

- Kommunfullmäktiges presidium 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KS § 246 Anslagsbindningsnivå för budget 
2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer tidigare kommunfullmäktiges beslut per 20 juni 

2018 §137: 

Kommunfullmäktige beslutar att binda 2019 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet 

innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 

nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om anslagsbindningsnivå under 

2019. Enligt kommunallagen kap 11 §10 ska de år då val av fullmäktige har 

hållits i hela landet budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 

Anslagsbindningsnivån i en budget tydliggör ansvar och roller. 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 

Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta 

skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 10 oktober 2018 §37 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 20 juni 2018 §137 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KS § 247 Driftbudget 2019 samt flerårsplan 
2020-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föregående kommunfullmäktiges beslut per 20 

juni 2018 §138: 

Kommunfullmäktige antar nedanstående driftsbudget för 2019 samt flerårsplan 

2020-2022 (i tusen kronor): 

 

  

budget 

förslag prognos prognos prognos 

  år 2019 år 2020 år 2021 år 2022 

Kommunfullmäktige 2 819 2 524 2 524 2 524 

Kommunstyrelsen 118 214 116 865 115 682 115 501 

Bygg- och miljönämnd 202 202 202 202 

Barn- och utbildningsnämnd 268 554 268 632 265 970 265 557 

Teknik- och fritidsnämnd 38 245 38 242 37 963 37 904 

Välfärd- och 

arbetsmarknadsnämnden 
353 851 349 400 344 437 343 902 

Överförmyndarnämnd 1 888 1 888 1 888 1 888 

Ofördelat/arbetskraftskostnader 31 349 50 442 70 170 90 589 

Nämndbudget 815 122 828 195 838 836 858 067 

Finansförvaltningen 9 933 9 933 9 933 9 933 

Verksamhetens nettokostnader 825 055 838 128 848 769 868 000 

Skatteintäkter, utjämningsbidrag 

och fastighetsavgift samt räntenetto 
837 571 850 843 861 646 881 170 

Summa, tkr 12 516 12 715 12 877 13 170 

 

Kommunfullmäktige reviderar även föregående kommunfullmäktiges beslut om 

benämningen på den nya förvaltningen samt nämnden. Den 

nya benämningen beslutas bli ”Välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen”, 

respektive ”Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden”. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om driftbudget för Åmåls 

kommun under 2019. Enligt kommunallagen kap 11 §10 ska de år då val av 

fullmäktige har hållits i hela landet budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 10 oktober 2018 § 38 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 20 juni 2018 § 138 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Nämnderna 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KS § 248 Investeringsbudget 2019 samt 
flerårsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föregående kommunfullmäktiges beslut per 20 

juni 2018 § 139: 

Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till investeringsbudget för 2019 

och plan 2020-2022 (i tusen kronor): 

 

  
budget 
förslag prognos prognos prognos 

  år 2019 år 2020 år 2021 år 2022 

Kommunfullmäktige         

Kommunstyrelsen 4 699 8 000 3 455 0 

Bygg- och miljönämnd         

Barn- och utbildningsnämnd 6 250 4 950 4 750 4 750 

Teknik- och fritidsnämnd 13 900 22 500 19 050 51 350 

Välfärd- och 
arbetsmarknadsnämnden 

3 690 2 677 2 425 2 347 

Överförmyndarnämnd         

Summa, tkr 28 539 38 127 29 680 58 447 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om investeringsbudget 

för Åmåls kommun under 2019. Enligt kommunallagen kap 11 §10 ska de år då 

val av fullmäktige har hållits i hela landet budgeten fastställas av nyvalda 

fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 10 oktober 2018 §39 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 20 juni 2018 §139 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Nämnderna 

- Helen Halvardsson 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KS § 249 Låneram för 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föregående kommunfullmäktiges beslut per 20 

juni 2018 § 140: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2019: 

 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 18 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 83 000 000 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om låneram för Åmåls kommun 

under 2019. Enligt kommunallagen kap 11 §10 ska de år då val av fullmäktige har 

hållits i hela landet budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 

Enligt Åmåls kommuns finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 

om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för 

nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott den 10 oktober 2018 §40 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 20 juni 2018 §140 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/292 

KS § 250 Delårsrapport/verksamhetsberättelse 
tertial 2, efter 31 augusti 2018 - 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för tertial 2 2018 och lägger 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för tertial 2 2018 beskrivs 

kommunstyrelseförvaltningens uppdrag, hur verksamheten är organiserad, viktiga 

händelser under året samt nyckeltal. De av kommunstyrelsen beslutade 

inriktningsmålen för år 2018 har följts upp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 §121 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Ida Rådman den 20 september 2018 

- Verksamhetsberättelse tertial 2 2018 – Kommunstyrelseförvaltningen den 19 

september 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

Revisionen 

__________
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Dnr KS 2018/316 

KS § 251 Delårsrapport tertial 2 2018 för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning skall kommunen 

upprätta en delårsrapport minst en gång per år. I delårsrapporten beskrivs och 

kommenteras verksamhetsberättelse och måluppfyllelse och inriktningsmålen 

som styr styrelsens/nämndens verksamhet utifrån Vision 2020. 

Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2018, tertial 2. Det ekonomiska 

resultatet för kommunen under januari-augusti 2018 uppgår till 28,5 miljoner 

kronor, att jämföra med 40,1 miljoner kronor motsvarande period föregående år. 

Beräknat helårsresultat uppgår till -4,9 miljoner kronor. Jämfört med budget är 

detta en avvikelse på -17 miljoner kronor. Prognosen är upprättad per den 31 

augusti 2018. 

Balanskravsprognosen för det justerade helårsresultatet pekar mot att balanskravet 

kommer att nås under 2018, efter beräknade ianspråktagna medel för 

flyktingverksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §144  

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 16 oktober 2018 

- Delårsrapport tertial 2 2018, Åmåls kommun, den 15 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Revisionen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-11-07  17 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/124 

KS § 252 Ekonomisk prognos efter september 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens noterar informationen och lägger den ekonomiska prognosen 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter september månads utgång uppgår beräknat underskott till -17,8 miljoner 

kronor. I föregående prognos per den 31 augusti 2018 redovisades ett underskott 

på -17 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fört samtal om den ekonomiska prognosen 

och konstaterar att man har tagit del av en fördjupad analys av underskottet. 

Arbetsutskottet kommer noggrant att följa den ekonomiska prognosens 

utveckling. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §145  

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 16 oktober 2018 

- Ekonomisk prognos september 2018 den 16 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Revisionen 

__________
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Dnr KS 2018/337 

KS § 253 Avgifter inom räddningstjänsten 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar taxor för räddningstjänsten år 2019 enligt nedan: 

Avgifter för räddningstjänsten fr.o.m. 2019-01-01 

(Samtliga priser är exklusive moms) 

Utbildningar   Taxa 2018  Taxa 2019 

Brandombud i verksamheter  1040 kr/timme 1 085 kr/timme 

Hjärt- och lungräddning (HLR) 382 kr/person 398 kr/person 

Grundläggande brandkunskap 382 kr/person 398 kr/person 

Hyra av material samt övriga taxor 

Handbrandsläckare  79 kr/dygn  82 kr/dygn 

Slang (25 meter)  68 kr/dygn  71 kr/dygn 

Dränkbar pump  380 kr/dygn  396 kr/dygn 

Utförande av spridningsintyg 

till polisen   1 564 kr/st.   1 631 kr/st. 

Test på rullmatta normalpris  984 kr/test  1 026 kr/test 

Test på rullmatta (SMO elev)  523 kr/test  545 kr/test 

Avgifter för automatiska brandlarm indexregleras enligt gällande avtal 

Anslutningsavgift 2 884 kr   3 008 kr  

Årlig abonnemangsavgift 2 316 kr   2 416 kr  

Avgift felaktiga larm 

vid utryckning   6 525 kr   6 806 kr  

Avgift för utryckning 

vid fellarm   1 958 kr  2 042 kr 

(Fel på automatlarmsanläggningen) 
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2019 års priser är beräknade SCB index AKI SNI 2007 P-S, basmånad 2013 08. 

För avgifter gällande automatiska brandlarm gäller basmånad 2008 08. 

Hyra av annat material och utbildningar än de ovanstående nämnda offereras vid 

förfrågan. 

Tillsyner och tillstånd Taxa 2018  Taxa 2019 

Avgifter vid tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om 

brandfarlig och explosiv vara, LBE samt utfärdande av tillståndsbevis gällande 

hantering av brandfarlig och explosiv vara. 

Handläggningskostnad för 

tillsynspersonal  1 224 kr/timme  1 277 kr/timme 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig indexberäkning av taxor för räddningstjänsten. Taxorna är beräknade utifrån 

SCB index AKI SNI 2007 P-S, basmånad 2013 08 och för automatiska brandlarm 

2008 08. Taxorna gäller från och med 1 januari 2019. I taxorna ingår det bland 

annat avgifter för utbildningar, hyra av material, avgifter för automatiska 

brandlarm och avgifter för tillsyn och tillstånd. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §148  

- Tjänsteskrivelse från räddningschef Henric Helander den 22 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Räddningschefen 

__________
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Dnr KS 2018/353 

KS § 254 Taxor inom bygg- och miljönämndens 
verksamhet 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att taxorna för bygg- och miljönämndens 

verksamhet för 2019 ska fastställas enligt bygg- och miljönämndens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden beslutade på sitt sammanträde 16 oktober 2018 (§79-

83) att lägga fram ett förslag om nya taxor för sitt verksamhetsområde som ska 

gälla 2019, utifrån den indexuppräkning som kommunfullmäktige tidigare 

beslutat ska ske. Det är upp till kommunfullmäktige att slutgiltigt besluta om att 

de nya taxorna ska gälla. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden den 16 oktober 2018 §79 Taxa 

Miljöbalken 

- Miljöbalkstaxa Grundtaxa 2019 

- Miljöbalkstaxa Taxebilaga 1-3 2019 

- Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden den 16 oktober 2018 §80 Taxa 

Strålskyddslagen 

- Taxa Strålskydd 

- Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden den 16 oktober 2018 §81 Taxa 

uppdragsverksamhet 

- Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden den 16 oktober 2018 §82 Taxa 

receptfria läkemedel 

- Taxa receptfria läkemedel 2019 

- Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden den 16 oktober 2018 §83 Taxa 

livsmedel 

- Taxa livsmedel 2019 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

__________
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Dnr KS 2017/343 

KS § 255 Ansökan från Tösse 
bygdegårdsförening om ekonomiskt stöd till 
renovering av Tösse bygdegård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Tösse bygdegårdsförening om ett 

kommunalt bidrag motsvarande 90 000 kronor för reparation av bygdegården 

enligt bifogad ansökan, under förutsättning att Boverket beviljar ett stöd om 

150 000 kronor. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, ansvar 

2100, verksamhet 1021, aktivitet 2108. 

Jäv 

Ewa Arvidsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under tiden då detta 

ärende behandlas och beslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Tösse bygdegårdsförening anhåller i en ansökan från 17 oktober 2018 om ett 

kommunalt bidrag om 90 000 kronor för reparation av Tösse Bygdegård. Det 

kommunala bidraget utgör 30 % av den tilltänkta finansieringen enligt följande: 

Boverket 150 000 kronor 

Åmåls kommun 90 000 kronor 

Egen insats 60 000 kronor 

Totalt 300 000 kronor 

Enligt ansökan omfattar arbetet byte av panel på bygdegårdens norra och delvis 

västra fasad, tilläggsisolering, kostnader för färg, ställningskostnader och hyra av 

container för deponi. Tösse bygdegård sökte och beviljades bidrag från 

kommunen för denna renovering redan 2017, men fick då avslag hos Boverket. 

Nu har Tösse bygdegårdsförening beslutat att ånyo söka bidrag från Boverket 

inför bidragsansökningar 2019 för att se om det finns möjligheter att verkställa 

den ombyggnad som Boverket inte beviljade något bidrag till 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §146  

- Ansökan från Tösse bygdegårdsförening om ekonomiskt stöd till renovering av 

Tösse bygdegård den 17 oktober 2018 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 18 oktober 2018 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Tösse bygdegårdsförening 

__________
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Dnr KS 2018/324 

KS § 256 Ansökan om extra stöd på grund av 
ökade foderkostnader - Åmåls ridklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyreslen beslutar att bevilja Åmåls ridklubb 60 000 kronor avsett för 

grovfoder. Pengarna kommer att tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter, ansvar 2100, verksamhet 1021 och aktivitet 2108. 

Jäv 

Lars-Olof Ottosson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under tiden då 

detta ärende behandlas och beslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Den torra sommaren har resulterat i grovfoderbrist i stora delar av landet och det 

har påverkat kvalité men framför allt priset som både två- och tredubblats på 

marknaden för grovfoder. För Åmåls ridklubbs del har grovfoderbristen betytt 

svårigheter att få tag i tillräckligt med foder men framför allt ökar kostnaderna 

och påverkar ekonomin i föreningen. Antingen får rikskolan höja priserna för 

eleverna eller sälja några av lektionshästarna. Höjda priser drabbar de barn och 

ungdomar som rider, vilket kan leda till att många tvingas sluta. Säljs några 

hästar, leder det till minskad omfattning av verksamheten viket ger minskade 

intäkter. 

För att klara bristen på grovfoder ber Åmåls ridklubb om extra stöd om 60 000 

kronor från Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §155  

- Ansökan från Åmåls ridklubb den 15 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Åmåls ridklubb 

__________ 
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Dnr KS 2018/296 

KS § 257 Begränsning av trafik i Åmåls 
centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsnämnden uppdrag att begränsa trafiken 

för allmänheten i Åmål mellan klockan 00-05 på vägsträcka Kungsgatan och 

Måkebergsvägen under perioden 1 januari 2019 till och med 30 september 2019. 

Kommunstyrelsen ger säkerhetssamordnaren att ansvara för uppföljning och 

utvärdering under september månad 2019 som ska presenterar därefter nytt 

beslutsunderlag om fortsatt verksamhet.  

Kommunstyrelsen betonar vikten av att kommunicera insatsen och uppdrar åt 

kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en kommunikationsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Berörda vägsträckor har under de senaste åren varit föremål för buskörningar och 

musikspelning på hög volym. Detta har föranlett till ett antal klagomål framför 

allt hos besökande på hotell men även av lokala företag och boende längs berörda 

vägsträckor hos polismyndigheten och Åmåls kommun. Problemet har varit 

speciellt stort under perioden april-augusti. 

Åtgärder med begränsning av trafik är ett försök från Åmåls kommuns att få 

rätsidor på problemet utan att begränsa allmänhetens tillträde till centrum 

nämnvärt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 17 

oktober 2018 §81 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 10 oktober 2018 

- Bilaga 1 – Karta vägsträcka Kungsgatan 

- Bilaga 2 – Karta vägsträcka Måkebergsvägen 

- Bilaga 3 Tidsplan 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnare 

Teknik- och fritidsnämnden 

Gatuchef 

Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-11-07  25 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/331 

KS § 258 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt 

avgifter för vård- och omsorgsinsatser under 2019 enligt följande:  

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  270 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 

Ett besök under 1 månad 255 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad 435 kr/mån 

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel   85 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

Hyra för linne Ekbacken 400 kr/mån  Ingår ej i maxtaxan 

Trygghetstelefon ordinärt  275 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

boende 

Avgift för ledsagning 120 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 

Avgift för dagrehab 45 kr/tillfälle  Behandlingsavgiften  

    ingår i maxtaxan 

Korttidsboende 110 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 

    i maxtaxan 

 

Måltidskostnader tillkommer för dagrehab och korttidsboende, dessa fastställs  

av kommunstyrelsen. 

 

LSS 

 

Måltider i gruppbostad 2 190 kr/mån 

(alla måltider i boendet Avdrag 35 kr/dag för de 

Frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 

och middag, inklusive  center och med 80 kr vid 

förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 

tvål och papper) 

Resor i boendet med 15 kr/mil och person 

enhetens bil 

 

Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  65 kr 

korttidsboendet/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 

Frukost  15 kr FSO 

Mellanmål  15 kr FSO 

Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 

 

Avgift på korttidsboende 4 375 kr/dygn 
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Individ- och familjeomsorgen 

 

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt

  därefter fritt under avtal med 

  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 

 

Egenavgift för vistelse på 110 kr/dygn 

behandlingshem 

 

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 

egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 

enskilde har egen varaktig inkomst).   

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avgifter ovan följer prisbasbeloppet om inte annat anges. Det innebär att 

kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. 

Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har 

lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 

säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 

prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att 

prisbasbeloppet är 1 000 kronor högre än prisbasbeloppet år 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §151  

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 30 augusti 2018 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden §94 daterad 27 september 2018 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige 

ÅKAB 

__________
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Dnr KS 2018/332 

KS § 259 Taxor enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lag om e-cigaretter med 
påfyllnadsbehållare 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor för 2019 enligt alkohollagen, 

tobakslagen och lagen om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare utifrån 

alkoholhandläggarens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har tillsammans med övriga Dalslandskommuner gemensam 

handläggning och tillsyn av serveringstillstånd för alkoholdrycker samt tillsyn och 

kontroller av folköls- och tobaksförsäljning. Alkoholhandläggaren besvarar också 

remisser från Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel för samtliga 

kommuner. 

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen för 2019 föreslås ligga kvar på samma 

nivå som 2018 när det gäller stadigvarande serveringstillstånd, med en sänkning 

av avgifter för mindre ändringar i bolagssammansättning och omregistreringar 

som inte medför ägarskifte eller förändrat aktieinnehav. Däremot har en 

förändring gjorts av både fast och rörlig del när det gäller tillståndsavgifter, för att 

bli rättvisare utifrån försäljning samt vissa förändringar vid ansökan om tillfälliga 

serveringstillstånd. 

De avgifter som avser tobakslagen och lagen om e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare är för tillfället oförändrade på grund av förväntade 

lagändringar under 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §152  

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden daterad 27 september 2018 

- Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson den 27 augusti 

2018 

- Förslag till taxor 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr KS 2018/342 

KS § 260 Lex Sarah - Integration- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutar att inte anmäla 

händelsen till Inspektionen för Vård- och Omsorg, IVO. 

Sammanfattning av ärendet 

En socialsekreterare på ekonomiskt bistånd skickade av misstag med en lista på 

aktuella klienter och dess personuppgifter i kombination med en kallelse till 

besök. Vid kännedom kontaktade socialsekreteraren direkt ansvarig enhetschef 

och därefter upprättade socialsekreteraren en rapport enligt Lex Sarah. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef Arbete och etablering den 26 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Enhetschef Per Lundin 

__________
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Dnr KS 2017/379 

KS § 261 Begäran om att upphäva beslut om 
avstyckning av fastigheten Berget 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte verkställa tidigare beslut om avstyckning 

av Berget 2 i väntan på en kostnadsberäkning avseende renoveringar från ÅKAB. 

Denna kostnadsberäkning ska tas fram i samråd med vård- och 

omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsen ska utifrån dessa underlag ta upp 

ärendet igen. 

Reservation 

Alliansen genom Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), 

Christer Törnell (KD) samt Lena Hesselroth (L) reserverar sig från beslutet med 

hänvisning till sitt eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden tillfrågades om intresse fanns att överta den 

verksamhet som RIA/hela människan bedrev i fastigheten Berget 2. 

Individ- och familjeomsorgen övertog verksamheten den 1 juli 2018. Lokalens 

läge är centralt och lätt att nå för målgruppen samt är även passande i sin 

utformning. 

Fastigheten behövs för att fortsätta bedriva kommunal verksamhet i lokalen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 25 oktober 2018 §107 

- Tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen §208 den 11 oktober 2017 §208 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på återremiss till vård- och omsorgsnämnden med 

krav om att en verksamhetsplan tas fram som omfattar: 

- Investeringsbehov, akut samt prognos enligt K3. 

- Verksamhetsbeskrivning 

- Driftsbudget med beskrivning av eventuella besparingar 

- Trafikplan 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Lena Hesselroth (L) samt Christer Törnell 

(KD) yrkar bifall till Lars-Olof Ottossons (C) yrkande. 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om att inte verkställa 

tidigare beslut om avstyckning av Berget 2 i väntan på en kostnadsberäkning 

avseende renoveringar från ÅKAB. Denna kostnadsberäkning ska tas fram i 
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samråd med vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsen ska utifrån 

dessa underlag ta upp ärendet igen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ajournerar mötet kl. 11:13 och återupptar det igen 11:18. 

Ordföranden finner att det förutom beslutsförslaget från vård- och 

omsorgsnämnden finns två förslag till beslut, ett från ordföranden själv, Ewa 

Arvidsson (S) och ett från Lars-Olof Ottosson (C). Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa Arvidssons (S) förslag och avslår 

de övriga två förslagen till beslut. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

ÅKAB 

__________
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Dnr KS 2016/389 

KS § 262 Svar på motion - Högskola på 
hemmaplan - Emil Radanov (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Åmåls kommun arbetar aktivt 

med att utöka möjligheterna att studera på distans. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Emil Radanov behandlas. Motionen föreslår att kommun ska 

kontakta högskolor för att utlokalisera program och kurser till Åmål. Åmåls 

kommun behöver höja utbildningsnivån eftersom utbildningsnivån vad gäller 

eftergymnasiala studier är lägre än riket samtidigt som ungdomsarbetslösheten är 

hög. 

Vuxenutbildningen bedriver sedan några år tillbaka Högskola på hemmaplan av 

lärarutbildning genom Karlstad Universitet. Föreläsningar sker via telebild i ett 

särskilt klassrum. Man följer föreläsningar genom sändningar och deltar i 

diskussioner/övningar etc. Den studerande kan via vuxenutbildningen bedriva 

undervisningen i Åmål och åka till exempelvis Karlstad vid några tillfällen varje 

termin för att genomföra lärandemoment som kräver fysisk närvaro. Tentor görs 

oftast i Åmål. 

Det är cirka 50-tal högskolestuderande elever som studerar till lärare i Åmål på 

detta sätt redan idag. Utöver detta kan tentor för andra utbildningar genomföras på 

Vuxenutbildningen gentemot högskolor och universitet i hela landet. 

Kontakter sker regelbundet med närliggande högskolor och universitet där 

vuxenutbildningen tydliggör möjligheterna för högskolorna att bedriva utbildning 

på distans i Åmål. Det är verksamhet som har utvecklats under de senaste åren 

men som har ytterligare möjligheter att utvecklas framöver och då även i andra 

yrken än lärare. Det är dock utbildningsanordnaren, dvs högskolorna själva som 

beslutar var och på vilket sätt högskoleutbildningar ska bedrivas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §153  

- Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen Jan-Erik Samuelsson den 18 oktober 2018 

- Motion från Emil Radanov (C) den 26 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Motionär 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr KS 2017/156 

KS § 263 Svar på motion om att i kommande 
upphandling av kommunens bilar efterfråga 
elbilar samt dieselbilar som är godkända för 
HVO-diesel - Kjell Kaså (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad då kommunen redan arbetar i 

motionens anda. Kommunstyrelsen kommer aktivt följa utvecklingen av 

alternativa fordon och drivmedel vid kommande upphandlingar.   

Sammanfattning av ärendet 

Motion från Kjell Kaså (C) behandlas. Motionären har föreslagit att Åmåls 

kommun skall i kommande upphandling efterfråga elbilar samt dieselbilar som är 

godkända för HVO-diesel. 

Upphandlingen sker utifrån SKL ramavtal. Val av fordon måste ske utifrån 

tillgänglig tank- och laddningsinfrastruktur. Inför nuvarande ansåg förvaltningen 

elfordon som den enda möjligheten. Därför sker nu en satsning på att utöka 

antalet elfordon i kommunens fordonsflotta. 

Idag finns det endast två fordonstillverkare som godkänner HVO-diesel, dessa är 

Peugot och Citroen. Ingen av dessa fordonstillverkare finns representerade i 

Åmåls kommun. I upphandlingen sätts en gräns att försäljare samt servicestation 

skall ligga inom en 20 km ifrån Åmål. Detta för att gynna det lokala näringslivet 

samt underlätta för kommunens verksamheter. Det minskar även på transporter 

till och från service. 

I kommunen finns i dagsläget ingen tankstation som erbjuder HVO-diesel. 

Vid kommande upphandling kommer upphandlingsunderlaget beslutas av KSAU, 

precis som vid förra upphandlingen, utefter förutsättningar som finns och 

politiska prioriteringar. Inför detta kommer en analys av möjligheten att 

upphandla HVO-fordon ske. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §154 

- Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen Jan-Erik Samuelsson den 18 oktober 2018 

- Motion från Kjell Kaså (C) den 9 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr KS 2018/291 

KS § 264 Delårsrapport/verksamhetsberättelse 
tertial 2, efter 31 augusti 2018 - Integration- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för tertial 2 2018 och lägger 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. förvaltningschef, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen Jan-Erik 

Samuelsson föredrar ärendet. 

I verksamhetsberättelsen för tertial 2 2018 beskrivs integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag, hur verksamheten är organiserad, viktiga 

händelser under året samt nyckeltal. De av kommunstyrelsen beslutade 

inriktningsmålen för år 2018 har följts upp. 

Några av de stora utmaningarna vid Enheten för arbete och etablering, har varit 

att ta tillvara på och utveckla kompetensen bland nyanlända akademiker, att 

behålla den viktiga arbetskraften i vår kommun samt att rusta de personer som 

står längst från arbetsmarknaden att närma sig ett reguljärt arbete. 

Enheten för utveckling och samhällsuppdrag har medverkat till att stärka 

arbetssökande Åmålsbors möjligheter till arbete, studier och bidrar till att de av 

egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan blir självförsörjande. Enhetens 

verksamheter fokuserar på rehabilitering, aktivering, kompetenspåbyggnad, 

sysselsättning, utveckling samt stöd till detta. Vuxnas lärande och kompetens har 

under första halvåret 2018 fortsatt haft fokus på utveckling av yrkesutbildningar 

som leder till arbete samt individanpassning av SFI (svenska för invandrare) med 

fokus på vidareutbildning utifrån kompetens/talang/intresse med självförsörjning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2018 §120 

- Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen Jan-Erik Samuelsson den 19 september 2018 

- Verksamhetsberättelse tertial 2, 2018 den 19 september 2018 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson, tf. förvaltningschef integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Helene Andersson, redovisningsekonom ekonomienheten 

Ekonomienheten 

Revisionen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-11-07  34 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/512 

KS § 265 Gemensam överförmyndarnämnd för 
Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmåls och Årjängs 
kommuner, utökning av antalet medlemmar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Åmåls kommun godkänner att Dals Eds kommun ansluter sig som ny medlem i 

den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Den gemensamma nämnden ska byta namn till Sydvästra Värmlands och Norra 

Dalslands överförmyndarnämnd. 

Förslaget till reviderat Samverkansavtal om överförmyndarverksamhet i 

gemensam nämnd mellan Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Säffle 

kommun, Åmåls kommun och Årjängs kommun med giltighetstid 1 januari 2019-

31 december 2022 antas. 

Förslaget till reviderat Reglemente tillhörande Samverkansavtal om 

överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd mellan Bengtsfors kommun, Dals-

Eds kommun, Säffle kommun, Åmåls kommun och Årjängs kommun antas. 

Förslag till budget för 2019 antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 

Beslutet gäller under förutsättning att Dals Eds kommun fattar beslut om att 

ansluta sig till den gemensamma nämnden och att övriga kommuner fattar 

likalydande beslut som ovan.   

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har ansökt om att ingå i Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019. 

Åmåls kommun har utarbetat förslag till samverkansavtal, reglemente samt 

budget för första avtalsåret 2019. Ärendet har beretts av kommunchefer i berörda 

kommuner, tillsammans med en projektgrupp från Åmåls kommun. Beslutande i 

ärendet är kommunfullmäktige i berörda kommuner. 

Överförmyndarverksamheten är juridiskt komplicerad och ställer höga krav på 

rätt kompetens, rätt dimensionering av personalresurser och rätt struktur i 

verksamheten. Tillsynen ska hålla en hög kvalitet och bedrivas systematiskt och 

strukturerat. 

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att i ett långsiktigt 

perspektiv skapa en organisation som kan klara såväl ökad ärendetillströmning 

som skärpa lagkrav. Den huvudsakliga anledningen till samverkan i gemensam 

nämnd är initialt att effektivisera verksamheten, minska sårbarheten och bedriva 

en verksamhet med hög rättssäkerhet. På sikt kan samordningen även komma att 

medföra ekonomiska besparingar för kommunerna. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 § 143  

- Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden den 8 oktober 2018 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson den 5 oktober 2018 

- Förslag till samverkansavtal den 8 oktober 2018 

- Förslag till reglemente den 8 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef 

Bengtsfors 

Ed 

Säffle 

Årjäng 

__________
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Dnr KS 2018/323 

KS § 266 Delårsrapport Samordningsförbundet 
BÅDESÅ januari-augusti 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Samordningsförbundet 

Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport januari-augusti 2018 med verksamhetsberättelse finns framtagen 

för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng. 

Förbundet har för 2018 fått beviljat bidrag från medlemmarna om 5 274 000 

kronor. För året har man budgeterat för kostnader 6 238 000 kronor, vilket 

innebär ett beräknat resultat för 2018 om - 964 000 kronor. Detta betyder att eget 

kapital beräknas minska. 1 januari 2018 hade förbundet ett eget kapital om 1 293 

000 kronor viket beräknas minska till 329 000 kronor 12 december 2018. 

Prognosen för 2018 är ett eget kapital om cirka 900 000 kronor. Det beror på en 

del nya initiativ kring unga vuxna som varken arbetar eller studerar, ökad 

samverkan med vården kring långtidssjukskrivna, konsultation med 

Försäkringskassan i projektform och utveckling kring tjänstedesign som sker 

under hösten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §149  

- Protokollsutdrag från Samordningsförbundet BÅDESÅ den 24 september 2018 

§44 

- Delårsrapport januari-augusti 2018 

- Verksamhetsberättelse januari-augusti 2018 

Beslutet skickas till 

BÅDESÅ 

__________
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Dnr KS 2014/81 

KS § 267 Slutlig utvärdering av strategin 
Jämställt Västra Götaland 2014 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar utvärderingen och lägger informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Jämställt Västra Götaland 2014-2017 (förlängd till 2018) är en länsstrategi för 

jämställdhetsintegrering som har utarbetats av Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län i samarbete med Västra Götalandsregionen. Åmåls kommun har undertecknat 

en avsiktsförklaring att koppla sitt arbete med jämställdhetsintegrering till det 

övergripande strategiarbetet. (KS § 197, 20 augusti 2014) 

Åmåls åtagande för att uppfylla avsiktsförklaringen utifrån folkhälsoarbetet har 

varit: 

- Folkhälsostrategen är kontaktperson gentemot Länsstyrelsen och har deltagit i 

det regionala nätverket inom våld i nära relationer och jämställdhetsintegrering 

- Reviderad policy utifrån arbetsgivarperspektivet 

- Rätten till heltidsarbete inom äldre- och handikappomsorgen 

- En förälder blir till, jämställdhetsprojekt inklusive handlingsplan inom 

familjecentralen 

- HBTQ diplomering av familje-, ungdoms- och vuxencentralen samt 

resursteamet inom skolan 

- Tre dagars HBTQ-utbildning för socialtjänsten inklusive framtagande av 

handlingsplaner 

- Tillsättande av en deltid samordnare inom området våld i nära relationer, flertal 

utbildningar och arbete med rutiner och handlingsplan. 

Från den 1 september 2017 pågår ett projekt genom Fyrbodals kommunalförbund. 

Uppdraget tog sin utgångspunkt i den kartläggning som gjordes av arbetet mot 

våld i nära relationer i Fyrbodals kommuner 2015-2016 och som påvisade ett 

tydligt behov av fortsatt utvecklingsarbete. 

Det resulterade i en gemensam satsning i Fyrbodal där kommunerna gått samman 

om en 30 % projekttjänst under 2017, samordning sker genom enheten mot våld i 

Trollhättan. Från och med den 1 oktober 2017 har Barnahus Trollhättan utökas 

med två nya barnförhörsrum i Åmål och Uddevalla, vilka tillsammans blir 

Barnahus Fyrbodal. Åmål anordnar en barnahuskonferens 16 november. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 §147 - 

kompletteras när protokollet är justerat 

- Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist den 15 oktober 2018 

- Slutlig utvärdering av strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2018 

- Sammanfattning av utvärdering 

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrategen 

__________
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Dnr KS 2018/340 

KS § 268 Sammanträdesdatum 2019 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 

utskott för 2019 enligt nedan: 

 

 

jan feb mar apr maj jun 

KS 16 6 13 3 8 5 

AU 23 13, 27 20 10, 24 22 12 

BU - v. 6 - 17 v. 20 - 

 

 

jul aug sep okt nov dec 

KS - 21 11 9 6, 27 - 

AU - 7, 28 25 23 13 11 

BU - - - 9 (em) - - 
 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående lämnas förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen (KS), 

arbetsutskottet (AU) och budgetutskottet (BU). 

Mötesdagar är onsdagar för samtliga möten. 

Kommunstyrelsen börjar kl 09.00, med gruppmöten från kl.08.00.  

 

Utskotten börjar kl 09.00, med undantag av budgetutskottet den 9 oktober som 

börjar kl 13:15. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren den 1 november 2018 

Beslutet skickas till 

Nämnder 

Förvaltningschefer 

Kommunrevision 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Personalenhet 

__________  
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KS § 269 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Delegeringsbeslut från personalchefen den 28 september 2018 

- Delegeringsbeslut gällande avrop från SKL Kommentus inköpscentral den 11 

oktober 2018 

- Delegeringsbeslut gällande flykting försörjningsstöd perioderna 1-30 juni 2018 

samt 1-31 juli 2018 

- Delegeringsbeslut gällande färdtjänst perioden 1-30 september 2018 

- Delegeringsbeslut gällande riksfärdtjänst perioden 1-30 september 2018 

  

__________  
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KS § 270 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens budgetutskott den 10 oktober 2018 

- Protokoll kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 17 oktober 

2018 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2018 

- Protokoll Åmåls kommunfastigheter AB den 24 oktober 2018 

- Protokoll Stadsnät i Åmål AB den 18 oktober 2018 

__________ 


