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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 271 - 295 

 Björn Skog 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson (S) 

  

  

Justerare  

 Michael Karlsson (M) 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2018-11-28 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-06 Datum då anslaget tas ned 2018-12-27 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Björn Skog 

 

Plats och tid KF-salen kl. 08:34–12:20 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Ulla Berne (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Rolf Lindström (S), ersätter Christer Örtegren (S) 

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

Christer Törnell (KD), ersätter Anne Sörqvist (C) 

Michael Karlsson (M), ersätter Johan Paulsson (M) 

Peter Stenberg (L), ersätter Lena Hesselroth (L) 
  
Ersättare Fredrik Bengtsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 
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Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef, anmäler jäv på §295 och lämnar mötet, tf. 

kommunchef Ida Rådman sköter protokollet under denna punkt 

Ida Rådman, tf kommunchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen 

Stefan Jacobson, kulturchef, kommunstyrelseförvaltningen, §292-295 

Jan-Erik Samuelsson, tf förvaltningschef, integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, §290 

Gustav Wennberg, revisionen, §291 

Lennart Hansson, revisionen, §291 

Rune Johansson, revisionen, §291 

Evan Berglund, revisionen, §291 

Kurt Bertelsen, revisionen, §291 

Mikael Lind, revisor, KPMG, §291 
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KS § 294 Handlingsplan för Sagabiografen 32 

KS § 295 Kulturstrategiska uppdrag 2019 34 
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KS § 271  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Michael Karlsson (M). 

__________  
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KS § 272 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 18 i kallelsen, ”Förslag på åtgärder i syfte att stärka Åmåls kommun som 

en attraktiv arbetsgivare och förbättra arbetsvillkoren för kommunens anställda”, 

dras tillbaka från ärendelistan för ytterligare beredning och dialog i 

partigrupperna. I övrigt godkänns ärendelistan utan ändringar. 

__________
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Dnr KS 2018/288 

KS § 273 Svar på motion om utredning för 
bättre boendemiljö i centrala Åmål - Christer 
Törnell (KD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Åtgärder kommer att påbörjas från 1 

januari 2019 för att begränsa trafiken i Åmåls centrum nattetid. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun är medveten om att centrala Åmål har varit under de senaste åren 

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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018 att ge 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. Problemet har diskuterat i forumet 

Trygg Åmål. Trygg Åmål är ett forum för säkerhetsfrågor i Åmåls kommun, 

exempel på deltagare är gatukontoret, centrumutvecklare, säkerhetssamordnare, 

företag och polis. 

Åtgärder med begränsning av trafik i centrala Åmål är ett försök från Åmåls 

kommun att få rätsida på problemet utan att begränsa allmänhetens tillträde till 

centrum. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 §160 

- Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare den 7 november 2018 

- Motion från Christer Törnell (KD) den 18 september 2018 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Säkerhetssamordnaren 

__________
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Dnr KS 2016/332 

KS § 274 Svar på medborgarförslag - Ramp 
mellan Norrtull och Karlstadsvägen - Tage 
Bergström 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ger Åmåls kommunfastigheter AB i uppdrag att se till att en 

handikappramp kommer på plats vid trappan som är mot gångbanan från 

kommunhuset Norrtull mot Karlstadsvägen. Med detta anses medborgarförslaget 

bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Tage Bergström inkom den 15 september 2016 där 

önskemålet är en rullstolsramp vid trappan som är mot gångbanan från 

kommunhuset Norrtull mot Karlstadsvägen. Åmåls Kommunfastigheter AB 

(ÅKAB) har beslutat att genomföra byggnation av handikappramp enligt 

medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 166 

- Skrivelse Åmåls kommunfastigheter AB den 5 november 2018 

- Medborgarförslag från Tage Bergström den 15 september 2016 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Magnus Dalsbo, ÅKAB 

__________
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Dnr KS 2017/387 

KS § 275 Svar på medborgarförslag om 
elljusspår i Fengersfors - Monica Lindstrand 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till de 

ekonomiska budgetförutsättningarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Monica Lindstrand inkom 12 september 2017 där 

förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger elljus till befintligt motionsspår i 

Fengersfors. Medborgarförslaget syftar till folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Teknik- och fritidsnämnden menar att föreslagna åtgärder skulle medföra ökade 

kostnader för investering och drift/underhåll som inte ryms inom nämndens 

budget för kommande år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 168 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2018 § 107 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson den 26 september 2018 

- Medborgarförslag från Monica Lindstrand den 12 september 2017 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

__________
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Dnr KS 2018/237 

KS § 276 Svar på medborgarförslag om tillåtna 
ridvägar vid valda delar av Hanebols 
friluftsområde - Margareta Martinsson 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till bland annat 

mark- och ägarförhållanden i Hanebolsområdet. Teknik- och fritidsnämnden får i 

uppdrag att undersöka andra möjliga placeringar av ridvägar av samma karaktär 

som förslagsställaren avser. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Margareta Martinsson inkom 7 juni 2018 där 

förslagsställaren föreslår att delar av befintliga motionsspår på Hanebol görs om 

till ridspår, och därmed öppna friluftsområdet för ridning. 

Förvaltningens ståndpunkt är att ridning i motionsspår är olämpligt, med 

hänvisning till bland annat mark- och ägarförhållanden i Hanebolsområdet. Enligt 

de allmänna lokala ordningsreglerna i Åmåls kommun är ridning i motion- och 

skidspår förbjudet. Förvaltningen bedömer att skadorna riskerar att bli för stora 

även om ryttaren visar hänsyn. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 169 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2018 § 105 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson den 19 september 2018 

- Medborgarförslag från Margareta Martinsson den 7 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

__________
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Dnr KS 2017/227 

KS § 277 Svar på medborgarförslag om Åmåls 
kommun ska anställa en person som sköter 
underhåll i Fengersfors-Fröskog - Elsa 
Dalstrand 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då det redan finns avtal mellan 

Åmåls kommun och Fengersfors IK som reglerar de arbetsuppgifter som nämns i 

medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag från Elsa Dahlstrand inkom 24 april 2017 som föreslår att 

kommunen anställer en person boende på orten, som ska arbeta med skötsel av 

fotbollsplan, badstrand, motionsspår, hockeyrink, lekplats etc. Förslagställaren 

beskriver att byalaget och scouter emellanåt rycker ut för att röja städa på ideell 

väg då man anser att detta krävs. 

Det finns idag ett avtal mellan Åmåls kommun och Fengersfors IK som reglerar 

de arbetsuppgifter som nämns i medborgarförslaget. Teknik- och 

fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att se över samtliga driftavtal i både Säffle 

och Åmål och arbetet har påbörjats med att ta fram nya riktlinjer för förenings- 

och driftavtal som ska ligga till grund för framtida avtal och bidrag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 170 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 juni 2018 § 75 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson den 7 juni 2018 

- Medborgarförslag från Elsa Dahlstrand den 24 april 2017 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagställaren 

__________
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Dnr KS 2017/320 

KS § 278 Antagande av detaljplaneändring för 
kvarter Adolfsberg, Andréegatan 13 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar ändringen av detaljplanen för kvarter Adolfsberg, 

Andréegatan 13. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande daterat 5 november 2018 och 

antagandehandlingar daterade 5 november 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 februari 2018, § 35, beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked 

till Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB) för detaljplaneändring av ”Förslag till 

ändring av stadsplanen för kv. Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken 

samt Adolfsbergsparken inom Åmåls stad” och att ge Tillväxtenheten 

planuppdrag för rubricerad plan. 

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

Adolfsberg (Andregatan 1 och 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. 

Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna och de ställdes ut för 

granskning i biblioteket och fanns tillgängligt på kommunens hemsida under tiden 

2018-09-17 – 2018-10-08. 

Under granskningsskedet inkom 9 yttranden vilka merparten var utan erinran. Ett 

fåtal synpunkter inkom men endast redaktionella justeringar har gjorts. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 14 

november 2018 § 89 
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- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör den 7 november 2018 

- Antagandehandlingar den 5 november 2018 

- Granskningsutlåtande den 5 november 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 2018/367 

KS § 279 Delårsrapport efter 30 juni 2018 för 
Fyrbodals kommunalförbund samt 
revisorernas bedömning av delårsrapporten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar de synpunkter som revisorerna framför. Med detta 

godkänner fullmäktige delårsbokslutet för Åmåls kommuns del och lägger det till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig gransking av 

delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 

redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i 

huvudsak är förenligt med de mål i direktionen beslutat om, såväl de finansiella 

som de för verksamheten. 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson redogör för delårsrapporten för Fyrbodals 

kommunalförbund. Rapporten visar på ett överskott på 443 000 kronor, vilket är 

en positiv ökning av resultatet jämfört med budgeten som visar ett överskott på 

193 000 kronor för första halvåret 2018. Avvikelsen från budget beror främst på 

personalkostnader med anledning av vakans på förbundsdirektörstjänsten. 

Förbundets soliditet uppgår till 6 % jämfört med direktionens beslut om en 

långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %. Den 8 juni 2017 beslutade direktionen att 

från 2018 höja medlemsavgiften från 28 kronor/invånare till 33 kronor/invånare 

med en indexhöjning på 3 % från 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 165 

- Delårsrapport efter 30 juni 2018 för Fyrbodals kommunalförbund 

- Revisorernas bedömning av delårsrapporten 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2018/362 

KS § 280 Revidering av taxa för slamtömning i 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer slamtömningstaxa enligt bilaga 1 att gälla från 

och med 1 januari 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ansvarig chef på teknik- och fritidsförvaltningen, Veronica Carlsson Ulff, bjuds 

in till kommunstyrelsen för att i början av 2019 ge en fördjupad redogörelse för 

hur det kommer sig att taxan för slamtömning ökat så mycket på så kort tid. 

Sammanfattning av ärendet 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som finansieras 

enligt självkostnadsprincipen. Senaste justeringen av taxan gjordes inför starten 

av den nya entreprenaden år 2017. Taxan är nu i behov av en justering då 

indexökningen för entreprenaden de senaste två åren medför ökade kostnader med 

i snitt 4,5 % per år. 

En höjning av taxan för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar med 20 % 

föreslås från och med 1 januari 2019. Taxan för akuttömning föreslås höjas med 9 

% från och med 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 171 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2018 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson den 9 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Veronica Carlsson Ulff 

__________
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Dnr KS 2016/293 

KS § 281 Riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Åmåls 

kommun. Därmed upphävs tidigare reglemente för färdtjänst. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till nya riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Åmåls kommun har 

arbetats fram. Förslaget har remitterats till handikapprådet som lämnat in 

synpunkter och samråd har genomförts med företrädare för handikapprådet. 

Utifrån handikapprådets synpunkter samt tidigare politisk behandling av tillväxt- 

och arbetsmarknadsutskottet och kommunstyrelsen har riktlinjerna reviderats. 

Riktlinjerna har förtydligats gällande trappklättring och bärhjälp, bilbarnstol och 

vad som gäller barn och unga. 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) ger kommunen de grundläggande kraven som 

måste uppfyllas. Det finns behov av generella bestämmelser om färdtjänstens 

utformning, dels för att uppnå kommunal likställighet, dels för att ge stöd i 

handläggningen av den individuella prövningen av färdtjänsttillstånd. Det samma 

gäller tillämpningen av Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). 

Genom riktlinjer tar kommunen ett ansvar för färdtjänstens handläggning och 

planering och anger hur Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst ska tolkas så 

att en rättvis bedömning av varje enskild ansökan sker 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 14 

november 2018 § 91 

- Tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018 

- Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst för Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Färdtjänsthandläggare 

Handikapprådet 

__________
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Dnr KS 2018/310 

KS § 282 Flytt av tjänst som 
färdtjänsthandläggare/handikappsamordnare 
från IT-enhet till utvecklingsenhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- kombinationstjänsten bestående av färdtjänsthandläggare 50 %, tjänsteperson för 

tillgänglighets- och handikappsfrågor 50 % benämns 

färdtjänsthandläggare/tillgänglighetsstrateg. 

- organisatorisk placering ändras för färdtjänsthandläggare/tillgänglighetsstrateg 

från IT-enheten till utvecklingsenheten från och med 1 januari 2019. 

Tillhörande budgetmedel för färdtjänsthandläggare/tillgänglighetsstrateg överförs 

från IT-enheten till utvecklingsenheten från och med 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 25 april 2018 beslut, utifrån Åsa Martinsson 

medborgarförslag, om att inrätta en tjänst som kommunal handikappssamordnare 

(KS 2017/307). 

I beslutsunderlaget valdes benämningen handikapssamordnare/strateg på tjänsten 

i enlighet med Åsa Martinsson medborgarförslag. Befattningen innehåller dock 

ett flertal uppgifter som inte är direkt kopplade till handikappområdet. Med 

anledning av detta, föreslår arbetsgivaren Åmåls kommun att befattningen fortsatt 

benämns färdtjänsthandläggare/tillgänglighetsstrateg. 

För närvarande organiseras färdtjänsthandläggare/tillgänglighetsstrateg under IT-

enheten, då färdtjänsthandläggaren även tjänstgjort i kommunens telefonväxel. I 

samband med att tjänsten ändras till att även innefatta tillgänglighetsfrågor har 

diskussioner uppkommit kring den organisatoriska tillhörigheten. Arbetsgivaren 

föreslår med anledning av detta att färdtjänsthandläggare/tillgänglighetsstrateg 

flyttas till kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsenhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 161 

- Tjänsteskrivelse från IT-chef Pontus Karlsson och tf förvaltningschef Elisabeth 

Eskfelt den 7 november 2018 

Beslutet skickas till 

Pontus Karlsson, IT-enheten 

Thomas Andersson, personalenheten 

Elisabeth Eskfelt, kommunstyrelseförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2018/320 

KS § 283 Uppföljning av internkontrollplan 2018 
- Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunens revisorer för kännedom, samt 

lägger den till handlingarna.  

Ekonomienheten får i uppdrag att göra en fördjupad analys på individnivå 

gällande avvikelsen kring attester i samband med representation. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi - att säkerställa 

att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. 

Regler för intern kontroll finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente 

intern kontroll. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den omfattning som fastställs i 

internkontrollplanen. 

Den 14 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen om att anta internkontrollplan för 

år 2018 för kommunstyrelseförvaltningen (Dnr KS 2018/71, § 56). De 

processer/rutiner som ingår i internkontrollplanen har valts utifrån genomförd 

riskanalys. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 §159 

- Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Elisabeth 

Eskfelt den 12 oktober 2018 

- Uppföljning av internkontrollplan 2018 – Kommunstyrelseförvaltningen den 12 

oktober 2018 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att 

kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunens revisorer för kännedom, samt 

lägger den till handlingarna, med tilläggsyrkandet att ekonomienheten gör en 

fördjupad analys på individnivå gällande avvikelsen kring attester i samband med 

representation. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag från arbetsutskottet samt ett 

tilläggsyrkande från Lars-Olof Ottosson (C). Ordföranden frågar om detta kan 

vara kommunstyrelsens beslut och finner att så är fallet. 
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Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/379 

KS § 284 Revidering av nämndreglementen i 
samband med välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden från och med 1 
januari 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nämndernas reglementen i enlighet med 

revideringsförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av tidigare beslutad ändring av nämndstrukturen i Åmåls kommun 

behöver nämndernas reglementen revideras. De ansvarsområden som från 1 

januari 2019 ankommer på den nyinrättade välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

behöver ingå i den nya nämndens formella reglemente och därmed utgå från de 

avsnitt där de tidigare ingått. Detta innebär att stycken utgår från främst 

kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott, som upphör att existera 

per 31 december 2018. 

Ett större arbete med att revidera fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 

reglementen har varit pågående sedan en tid. Färdplanen indikerar att ett 

antagande av dessa dokument bör kunna ske under våren 2019. Fram till dess 

föreslås att endast dessa isolerade överflyttningar av formella ansvar sker, i 

enlighet med bifogat revideringsförslag. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 22 november 2018 

- Revideringsförslag Fullmäktiges arbetsordning och Nämndernas reglementen 

- Ändringsdokument den 22 november 2018 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 26 september 2018, §165 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 30 maj 2018, §112 

Beslutet skickas till 

- Kanslichef 

- Förvaltningschef vård- och omsorg 

- Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/124 

KS § 285 Ekonomisk prognos efter oktober 
2018  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av en fördjupad analys av underskottet och 

kommer att följa den ekonomiska prognosens utveckling. 

Därmed lägger kommunstyrelsen den ekonomiska prognosen efter oktober 2018 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter oktober månads utgång uppgår beräknat underskott till -16,3 miljoner 

kronor. I föregående prognos per den 30 september 2018 redovisades ett 

underskott på -17,8 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 14 november 2018 § 164 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 12 november 2018 

- ”Ekonomisk prognos oktober 2018” daterad den 12 november 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/370 

KS § 286 Inbjudan att ansluta sig till Mariestads 
kommuns remissyttrande över 
Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se 
över och föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge” 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lyfter ärendet som en information 

till kommunfullmäktiges möte den 28 november 2018, under punkten 

”Meddelanden”. 

Sammanfattning av ärendet 

Mariestads kommun har bjudit in övriga kommuner runt Vänern för att ge dem 

möjlighet att ansluta till Mariestads remissyttrande. Åmåls kommun hanterar 

ärendet som ett politiskt ställningstagande. 

Regeringen vill via miljö- och energidepartementet ha synpunkter på förslagen i 

Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna 

om landsbygdsutveckling i strandnära läge”. I Naturvårdsverkets uppdrag ingick 

frågan om att utöka möjligheterna att bygga permanentbostäder. Regeringen 

konstaterar att Naturvårdsverketskrivelse är begränsad i denna del. Regeringen 

avser därför att utreda frågan ytterligare. Inom ramen för denna remittering ges 

därför även möjlighet att inkomma med kompletterande förslag till åtgärder (t.ex. 

författningsändringar)när det gäller att utöka möjligheterna att bygga 

permanentbostäder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i områden med 

god tillgång till stränder samtidigt som de värden som strandskyddet syftar tillinte 

äventyras. 

Mariestads kommun får med anledning av remissen framföra följande synpunkter, 

ändringar och tillägg. Mariestads kommun vill särskilt framhålla och betona 

vikten av att kraftfulla ändringar genomförs i lagstiftningen för att utöka 

möjligheterna att bygga permanentbostäder i strandnära lägen, för att på så sätt 

främja utvecklingen av landsbygden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarkandsutskott den 14 

november 2018 § 92 

- Protokollsutdrag från Mariestads kommuns kommunstyrelsens arbetsutskott den 

31 oktober 2018 § 333 

- Tjänsteskrivelse från kommunchefen Mariestads kommun den 21 oktober 2018 
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Beslutet skickas till 

Mariestads kommun 

Tillväxtenheten 

Miljöenheten 

__________
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Dnr KS 2013/109 

KS § 287 Kommunicering om yttrande från 
Länsstyrelsen gällande Åmåls kommun 
överklagande av Länsstyrelsen beslut om 
utvidgat strandskydd i Åmåls kommun 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte anföra något ytterligare i ärendet och noterar 

informationen från Miljö- och energidepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har tidigare överklagat en avslag från Länsstyrelsen gällande 

upphävande av strandskydd inom utpekade LIS-områden. Ärendet har nått Miljö- 

och energidepartementet som undrar om Åmåls kommun har något ytterligare att 

anföra i ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Regeringskansliet den 16 november 2018 med yttrande från 

Länsstyrelse den 15 februari 2018 med bilagor 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 december 2014 § 320 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

__________  
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KS § 288 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Följande beslut rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Delegeringsbeslut gällande försörjningsstöd perioderna 1-30 juni 2018 samt 1-

31 juli 2018 

- Delegeringsbeslut gällande försörjningsstöd flykting perioderna 1-30 september 

2018 samt 1-31 oktober 2018 

- Delegeringsbeslut gällande färdtjänst perioden 1-31 oktober 2018 

- Delegeringsbeslut gällande riksfärdtjänst perioden 1-31 oktober 2018 

- Delegeringsbeslut från personalchefen den 27 november 2018  

__________  
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KS § 289 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 

- Protokoll kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 14 

november 2018 

__________
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Dnr KS 2018/339 

KS § 290 Uppföljning av internkontrollplan 2018 
- Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunens revisorer för kännedom samt 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi, att säkerställa 

att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. 

Regler för intern kontroll finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente 

intern kontroll. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den omfattning som fastställs i 

internkontrollplanen. 

Den 11 april 2018 beslutade kommunstyrelsen om att anta internkontrollplan för 

år 2018 för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen (Dnr KS 2018/154, § 

83). De processer/rutiner som ingår i internkontrollplanen har valts utifrån 

genomförd riskanalys. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 158 

- Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef IAF, Jan-Erik Samuelsson den 23 

oktober 2018 

- Uppföljning av internkontrollplan 2018 – integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen  

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Jan-Erik Samuelsson, tf förvaltningschef IAF 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/244 

KS § 291 Besök: Revisionen - Grundläggande 
granskning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Dialog genomförs mellan revisionen och kommunstyrelsen. 

__________
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Dnr KS 2018/354 

KS § 292 Biblioteksplan 2019-2022 för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2019-2022 för biblioteksverksamheter i 

Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Eriksson, tf verksamhetsansvarig bibliotekarie, presenterar förslag till 

biblioteksplan för kulturutskottet. 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en politiskt antagen 

biblioteksplan. Den ska vara en enskild plan och inte en del av exempelvis 

kulturplanen. I Biblioteksplanen ska all kommunal biblioteksverksamhet finnas 

med, likaså bör alla samarbeten på kommunal, regional och statlig nivå vara 

beskrivna. 

Biblioteksplan är ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat 

sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav 

och stimulera till utveckling. Biblioteksplanen ligger till grund för det arbete som 

sker på kommunens bibliotek och för det samarbete som sker mellan biblioteken.  

Uppföljning av mål ska ske kontinuerligt av bibliotekets personalgrupp under 

perioden. Kommunstyrelsen är ansvarig för att utvärdering och revidering sker i 

slutet av perioden. 

Bibliotekens uppdrag idag är mångfacetterad och komplex. Biblioteken ska vara 

en demokratisk mötesplats, ett vardagsrum, en studieplats, en plats för inspiration 

och rekreation. I samband med den ökade användningen av teknik har också 

biblioteken fått en nyckelroll för medborgares digitala delaktighet: hur 

informationsteknik fungerar, var information finns, förmågan att bedöma och 

kritisk granska information och att veta hur digital information skapas och sprids. 

Oavsett vilken anledning medborgare har för att besöka biblioteket, ska alla delar 

finnas där för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, 

nationalitet, språk eller sociala status. 

I denna plan lyfts på vilket sätt Åmåls kommun arbetar för att göra biblioteket till 

en inkluderande mötesplats för alla och vara en samhällets stöttepelare för 

demokrati, tillgänglighet, utbildning och digitalisering. 

Åmåls kommun biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktningen 

för utvecklingen av biblioteksverksamheten under perioden 2019 - 2022. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens kulturutskott den 7 november 2018 § 

- Tjänsteskrivelse av Stefan Jacobson daterad 1 november 2018 

- Biblioteksplan för Åmåls kommun 2019-2022 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2018/243 

KS § 293 Skrivelse från Åmåls Teaterförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skrivelsen anses besvarad utifrån kulturchefens 

yttrande och emotser en fortsatt dialog mellan kulturenheten och teaterföreningen. 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse har inkommit från Åmåls Teaterförening och kulturchef Stefan 

Jacobson har skrivit ett svar till föreningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott den 19 september 2018 § 16 

- Yttrande från kulturchef den 13 september 2018 

- Skrivelse från Åmåls teaterförening den 13 juni 2018 

__________
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Dnr KS 2018/333 

KS § 294 Handlingsplan för Sagabiografen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för Sagabiografen med 

tilläggsyrkandet att handlingsplanens SWOT-analys innehåller punkter som bör 

åtgärdas och har ekonomiska konsekvenser. Dessutom har inte möjligheternas 

ekonomiska potential utretts. Dessa ska utredas och redovisas i en rapport senast 

mars/april 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra Kulturenheten 250 000 kronor från 

budgetåret 2019 för drift av verksamheten på nuvarande Sagabiografen enligt 

redovisad handlingsplan. Pengarna kommer att dras från kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda utgifter. 

Kulturenheten får inför 2020 äska pengar i budgetprocessen 2020, om behov 

finns. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun äger verksamheten Sagabiografen men hyr lokalerna av privat 

fastighetsägare. Årlig hyra, driftkostnad och kapitalkostnad uppgår till 320 000 

kronor. 

Presentation av insatser i ”Handlingsplan för Sagabiografen” genomförs i syfte att 

öka publikintresset och aktörsengagemanget knutet till platsen, genom att skapa 

ett intressant utbud, bra service i tilltalande miljö och en aktörsgruppering för ett 

bredare engagemang kring Sagabiografen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § § 

162 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018 § § 116 

- Tjänsteskrivelse/handlingsplan den 6 november 2018 

- Handlingsprogram/ekonomiska kalkyl 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på bifall för arbetsutskottets förslag att godkänna 

handlingsplanen för Sagabiografen med tilläggsyrkandet att handlingsplanens 

SWOT-analys innehåller punkter som bör åtgärdas och har ekonomiska 

konsekvenser. Dessutom har inte möjligheternas ekonomiska potential utretts. 

Dessa ska utredas och redovisas i en rapport senast mars/april 2019. 

Ulla Berne (M) yrkar bifall till Lars-Olof Ottossons tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet, med ett 

tilläggsyrkande från Lars-Olof Ottosson (C) som bifalls av Ulla Berne (M). 
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Ordföranden frågar om detta kan vara kommunstyrelsens beslut och finner att så 

är fallet. 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/355 

KS § 295 Kulturstrategiska uppdrag 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Dalslands litteraturförening/ Bokdagar i 

Dalsland, Konstgrafiska verkstaden i Dalsland, Not Quite, Åmåls Bluesförening 

och Åmålsortens Hembygdsförening, kulturstrategiska uppdrag för 2019 i 

enlighet med kulturenhetens beredningsförslag.  

Samtliga föreningar som mottagit kulturstrategiska uppdrag ska redovisa för 

kommunstyrelsen hur pengarna använts. 

Det ska föras samtal inom kommunstyrelsen kring hur de kulturstrategiska 

uppdragen är utformade inför nästa ansökningsomgång. 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter för de föreningarna som ansökt om kulturstrategiska uppdrag 2019 

besöker kulturutskottet. Föreningarna som finns representerad är Dalslands 

litteraturförening/Bokdagar i Dalsland, Not Quite, Åmålortens hembygdsförening, 

Åmåls bluesförening och Konstgrafiska verkstaden i Dalsland. Dessa presenterar 

sina verksamheter och hur de planerar att arbeta inom ramen för det 

kulturstrategiska uppdraget.  

Sedan 2015 har Åmåls kommun tilldelat kulturstrategiska uppdrag till lokala 

aktörer som bedömts särskilt betydelsefulla inom lokal kulturutveckling. 

Det kulturstrategiska uppdraget är framtaget med utgångspunkt i kommunens 

kulturpolitiska program och tillämpas genom varje unik aktörs målformuleringar. 

Uppdragets syfte är att bidra till måluppfyllelse av kommunens strategiska 

utvecklingsområden. 

De verksamheter som Åmåls kommun tilldelar kulturstrategiska uppdrag anses 

som viktiga i strävan efter ett dynamiskt och levande kulturliv.  Kulturen ska vara 

tillgänglig för alla och bidra till utvecklingen av ett hållbart, demokratiskt 

samhälle där delaktighet främjas. 

 Föreningarnas verksamhet ska därför vara utåtriktad och inkluderande. 

Kommunen lägger stor vikt vid att barn- och ungaperspektivet samt de 

horisontella perspektiven tillgänglighet, jämlikhet, mångfald och inkludering, 

kännetecknar aktörernas verksamhet. 

Stödet ska ge möjligheter för aktörerna både att etablera sig och långsiktigt verka 

i kommunen. 

Uppdragstagarna förväntas arbeta för samverkan på både lokal och regional nivå 

och även söka samarbeten nationellt och internationellt. 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad man vill utveckla i sin verksamhet, 

eventuell projektidé och på vilket sätt detta relaterar till kommunens 

kulturpolitiska program. Ansökan ska även innehålla en beräkning av vilka 

kostnader som är kopplade till utvecklingsinsatsen. Det kulturstrategiska 
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uppdraget utlyses en gång per år. Efter genomfört verksamhetsår skall föreningen 

skriftligt rapportera hur bidraget har använts. 

Projekt och verksamheter som beviljats kulturstrategiskt uppdrag ska i all sin 

kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet 

genom texten ”Med stöd från” samt Åmåls kommuns logotyp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens kulturutskott den 7 november 2018 § 

- Tjänsteskrivelse av Stefan Jacobson daterad den 1 november 2018 

- Beredning - Kulturstrategiskt uppdrag 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kulturutskottets förslag till beslut om 

att tilldela föreningarna kulturstrategiska uppdrag i enlighet med underlaget, med 

tilläggsyrkandet att samtliga föreningar som fått kulturstrategiskt uppdrag ska 

återrapportera till kommunstyrelsen hur medlen använts. 

Ulla Berne (M) yrkar i tillägg att ett samtal om utformingen av de 

kulturstrategiska uppdragen ska föras i kommunstyrelsen i god tid före nästa 

ansökningsomgång. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden, 

ett från ordföranden själv samt ett från Ulla Berne (M). Ordföranden frågar om 

detta kan vara kommunstyrelsens beslut och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

Dalslands litteraturförening 

Not Quite 

Åmålortens hembygdsförening 

Åmåls bluesförening 

Konstgrafiska verkstaden i Dalsland 

__________ 


