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Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2019-01-16 

  

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-22 Datum då anslaget tas ned 2019-02-12 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Björn Skog 

 

Plats och tid KF-salen kl. 09:10–11:15 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Peter Olsson (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olof Ottosson (C) 
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Ove Kaye (SD) 
  
Tjänstgörande ersättare Christer Törnell (KD), ersätter Michael Karlsson (M) 

Kjell Kaså (C), ersätter Ulla Berne (M) 
  
Ersättare Fredrik Bengtsson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Hassan Dalo (S) 
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Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Elisabeth Eskfelt, tf förvaltningschef, kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Rådman, tf kommunchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Johan Asplind, personalekonom, §§ 27-28 
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Innehåll 

Ärende Sida 
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KS § 2 Godkännande av ärendelista 6 

KS § 3 Val av arbetsutskott i kommunstyrelsen, fem ledamöter och fem ersättare, 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 2019-2022 7 

KS § 4 Val av budgetutskott i kommunstyrelsen, fem ledamöter och fem ersättare, 

ordförande och 1:e vice ordförande 2019-2022 8 

KS § 5 Val av två ledamöter i kommunala pensionsärsrådet, samt ordförande 2019-2022 9 

KS § 6 Val av två ledamöter i kommunala handikapprådet, samt ordförande och vice 

ordförande 2019-2022 10 
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KS § 27 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 

förtroendevalda (OPF-KL18) - SKL Cirkulär 18:31 32 

KS § 28 Arvoden förtroendevalda 2019 33 
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KS § 1  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Som justeringsperson väljs Ove Kaye (SD). 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-01-16  6 (34) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 2 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 8, ”Val av fem ledamöter och fem ersättare i styrgrupp välfärd och 

folkhälsa, samt ordförande och vice ordförande 2019-2022”, utgår och skjuts till 

nästkommande kommunstyrelsemöte, liksom ärende 9, ”Val av tre ledamöter i 

styrgrupp för internationellt arbete 2019-2022”. I övrigt godkänns ärendelistan 

utan ytterligare tillägg eller förändringar. 

__________
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Dnr KS 2019/13 

KS § 3 Val av arbetsutskott i kommunstyrelsen, 
fem ledamöter och fem ersättare, ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande 

ordinarie ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott: Michael Karlsson (S), 

Ewa Arvidsson (S), Peter Olsson (V), Michael Karlsson (M) och Lars-Olof 

Ottosson (C). 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod välja 

följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott: Lotta Robertsson Harén 

(MP), Olof Eriksson (S), Rolf Lindström (S), Christer Törnell (KD) och Peter 

Stenberg (L). 

Kommunstyrelsen beslutar att som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

välja Michael Karlsson (S), som 1:e vice ordförande Ewa Arvidsson (S) och som 

2:e vice ordförande Michael Karlsson (M). 

__________
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Dnr KS 2019/13 

KS § 4 Val av budgetutskott i 
kommunstyrelsen, fem ledamöter och fem 
ersättare, ordförande och 1:e vice ordförande 
2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande 

ordinarie ledamöter till kommunstyrelsens budgetutskott: Michael Karlsson (S), 

Ewa Arvidsson (S), Lotta Robertsson Harén (MP), Peter Olsson (V) och Fredrik 

Bengtsson (S). 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod välja 

följande ersättare till kommunstyrelsens budgetutskott: Olof Eriksson (S), Jerry 

Saxin (S), Sofia Karlsson (S), Rolf Lindström (S) och Hassan Dalo (S). 

Kommunstyrelsen beslutar att som ordförande i kommunstyrelsens budgetutskott 

välja Michael Karlsson (S) och som 1:e vice ordförande Ewa Arvidsson (S). 

__________
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Dnr KS 2019/14 

KS § 5 Val av två ledamöter i kommunala 
pensionsärsrådet, samt ordförande 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande 

ordinarie ledamöter till kommunala pensionsärsrådet: Ewa Arvidsson (S) och 

Inger Herfindal (KD). 

Kommunstyrelsen beslutar att som ordförande välja Ewa Arvidsson (S). 

Beslutet skickas till 

- Nämndsekreterare Erika Sörqvist 

__________
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Dnr KS 2019/15 

KS § 6 Val av två ledamöter i kommunala 
handikapprådet, samt ordförande och vice 
ordförande 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande 

ordinarie ledamöter till kommunala handikapprådet: Michael Karlsson (S) 

och Morgan Sundkvist (M). 

Kommunstyrelsen beslutar att som ordförande välja Michael Karlsson (S) och 

som vice ordförande Morgan Sundkvist (M). 

Beslutet skickas till 

- Färdtjänsthandläggare/tillgänglighetsstrateg Malin Sjöberg 

__________
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Dnr KS 2019/16 

KS § 7 Val av två ledamöter i kommunala 
näringslivsrådet, samt ordförande och vice 
ordförande 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande 

ordinarie ledamöter till kommunala näringslivsrådet: Michael Karlsson (S) 

och Michael Karlsson (M). 

Kommunstyrelsen beslutar att som ordförande välja Michael Karlsson (S) och 

som vice ordförande Michael Karlsson (M). 

Beslutet skickas till 

- Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson 

__________
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Dnr KS 2018/416 

KS § 8 Val av ombud (en ordinarie och en 
ersättare) till årsmötet och två nomineringar till 
styrelsen för Vänersamarbetet 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande 

ordinarie ombud till årsmötet för Vänersamarbetet: Lotta Robertsson Harén (MP) 

och som ersättare: Mikael Norén (S). 

Kommunstyrelsen beslutar att till styrelsen för Vänersamarbetet nominera 

Michael Karlsson (S) och Sofia Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse om nominering den 3 december 2018 från Vänersamarbetet 

Beslutet skickas till 

- Kansliet för Vänersamarbetet, laila.gibson@vanern.org, senast 1 februari 2019 

__________
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Dnr KS 2019/12 

KS § 9 Politisk representation i styrgrupp för 
Fairtrade City Åmål 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod utse 

kommunstyrelsens arbetsutskott som politisk representation i styrgruppen för 

Fairtrade City Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 5 

december 2018 § 101 

Beslutet skickas till 

- Miljöstrateg Rebecca Retz 

__________
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Dnr KS 2018/381 

KS § 10 Yttrande över revisionsrapport - 
Översiktlig granskning delårsrapport 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från ekonomichefen och 

överlämnar detta som svar till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen konstaterar att kommunens delårsrapport 2018-08-31 uppfyller såväl 

lag som krav enligt god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av 

kommunens resultat och ställning. 

Det prognostiserade resultatet för 2018 visar på ett underskott om 4,9 mkr vilket 

är en försämring mot budget med 17,0 mkr, detta främst beroende på minskade 

bidrag avseende flyktingverksamheten samtidigt som kommunen inte är i fas med 

nödvändiga omställningar till följd av det minskade mottagandet. 

Enligt prognosen för 2018 väntas verksamheternas nettokostnader öka med 5,7 % 

medan skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 2,5 % jämfört 

med 2017. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om sex kommunövergripande finansiella 

mål. Enligt prognosen kommer fyra av dessa mål att uppfyllas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 182 

- Yttrande från ekonomichefen den 7 december 2018 

- Revisionsrapport översiktlig granskning delårsrapport 2018 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr KS 2019/52 

KS § 11 Yttrande över remiss: anmälan om 
vattenverksamhet gällande muddring i Åmåls 
djuphamn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till länsstyrelsen (länsstyrelsens 

diarienummer 535-382-2019) gällande anmäld vattenverksamhet, muddring i 

Åmåls djuphamn (fastighet Åmål 5:2) begära att anmälan kompletteras med 

följande uppgifter: 

- Vid vilken tid under året, och under vilka veckodagar och tider på dygnet, är det 

tänkt att muddringen ska äga rum? 

- Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minimera risken för att närboende 

utsätts för störningar, till exempel buller, från muddringen och den efterföljande 

hanteringen av muddermassor/sediment? 

- Hur ska sediment inom aktuell muddringsyta kontrolleras/provtas med avseende 

på förekommande innehåll och halter av föroreningar (såsom tungmetaller, 

tributyltenn, PAH, PCB, dioxin, flamskyddsmedel, alifater och aromater)? 

- Hur ska uppschaktade muddringsmassor/sediment separeras avseende olika 

föroreningsinnehåll och hur och var ska massorna läggas upp för avvattning och i 

avvaktan på slutligt omhändertagande? 

- Hur avses muddringsmassor/sediment slutligen bli hanterade/använda, med 

utgångspunkt från dess innehåll av föroreningar? 

- Vilka förebyggande åtgärder ska vidtas inför muddringen och vilken 

muddringsteknik ska användas för att minimera miljöeffekterna, såsom 

vattengrumling och spridning av föroreningar från sediment? 

- Vilken risk finns det för att muddringen, genom vattengrumling och/eller 

frigörande av farliga ämnen från sediment, kan komma att påverka kvaliteten på 

råvattnet för Åmåls tätorts ytvattentäkt? 

- Hur kommer eventuell förvaring av bränslen, oljor, hydraulvätskor och/eller 

andra kemikalier att ske på platsen och vilken beredskap kommer det att finnas 

för att hantera eventuellt spill av oljor/kemikalier? 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har gett kommunen möjlighet att yttra sig över en anmälan om 

vattenverksamhet, muddring, i Åmåls djuphamn. Miljöenheten bedömer att 

inlämnad anmälan behöver kompletteras med ett antal uppgifter, för att säkerställa 

att muddringsarbetet och hanteringen av muddermassor kommer att ske på ett 

sådant sätt att dess påverkan på miljön och människors hälsa minimeras. 
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Beslutsunderlag 

- Yttrande från miljöenheten den 14 januari 2019 

- Missiv från Länsstyrelsen 

- Anmälan 

- Översiktskarta 

- Detaljkarta 

Beslutet skickas till 

- Länsstyrelsen senast 25 januari 2019 

- Miljöchef 

__________
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Dnr KS 2018/253 

KS § 12 Utredning av samverkan mellan Säffle 
och Åmåls kommuner inom bygg- och 
miljöområdena 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att eventuell framtida samverkan mellan Säffle och 

Åmåls kommuner inom bygg- och miljöområdena ska utredas enligt bifogad 

beskrivning. 

Kommunfullmäktige ska göras delaktig i processen redan på ett tidigt stadium och 

därefter fortlöpande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut KS § 188, 2018, har kommunstyrelseförvaltningens ledningsenhet 

utarbetat ett förslag till utredningsdirektiv för eventuell framtida samverkan 

mellan Säffle och Åmåls kommuner inom bygg- och miljöområdena. 

Utredningsdirektivet har utarbetats gemensamt med representant för Säffle 

kommun. 

Utredningsdirektivet innehåller uppgifter om arbetsprocess med tidsplan och 

detaljerade aktiviteter, syfte och mål, styrgrupp samt referensgrupp. 

Utredningen föreslås vara indelad i tre faser: nulägesanalys, beredning och 

beslut. Utredningstiden föreslås sträcka sig från 2 februari 2019 – 30 april 2020. 

Syftet med utredningen är att utreda förutsättningar för en samverkan. Målet är att 

respektive kommun vid utredningstidens slut ska ha fattat beslut rörande 

samverkan. Innebär beslutet att kommunerna ska samverka, ska beslutet även 

innehålla uppgift om samverkansform och direktiv för det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 174 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 5 december 2018 

- Reviderad projektbeskrivning den 19 december 2018 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 22 augusti 2018 § 188 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Tillförordnad förvaltningschef, Elisabeth Eskfelt 

Bygg- och miljönämnden 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Personalchef 

Säffle kommun; kommundirektör och kommunjurist 

Åmåls kommunfullmäktiges presidium 

__________
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Dnr KS 2018/351 

KS § 13 Naturvårdsprogram för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 

”Naturvårdsprogram för Åmåls kommun”. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt miljöenheten att påbörja arbetet med en 

handlingsplan för åtgärder gällande områden som kommunen har rådighet över 

och i dialog med intresseorganisationer och representanter för markägare. 

Sammanfattning av ärendet 

2015 fick miljöenheten i uppdrag att ansöka om LONA-bidrag för delfinansiering 

av upprättandet av ett naturvårdsprogram för Åmåls kommun. Konsulten 

Naturcentrum AB upphandlades för att i samverkan med miljöenheten utarbeta ett 

naturvårdsprogram. Nu bedömer miljöenheten att programmet är färdigt för att 

påbörja ett politiskt antagande. 

Naturvårdsprogrammet innehåller en bakgrundsdel med beskrivningar av 

kommunens olika naturtyper och de särskilda naturvärden som finns här. De olika 

naturtyperna och värdefulla arterna beskrivs bland annat under rubrikerna: 

Skogslandskapet, Odlingslandskapet, Sjöar och vattendrag, Våtmarker, Växt- och 

djurliv, Friluftsliv och naturturism. Bakgrunden innehåller även avsnitt som 

handlar om kommunens roll och ansvar, olika former av naturskydd, rödlistade 

arter, nationella miljömål, bebyggelse och infrastruktur och friluftslivets värden. I 

de olika kapitlena finns förslag på vilka åtgärder som kommunen bör arbeta med 

för att bevara eller förbättra olika naturtyper eller andra värden. 

Naturvårdsprogrammet innehåller även en katalogdel bestående av bilagor. Dessa 

innehåller kartor med olika utpekade naturvärdesobjekt som sammanställts utifrån 

naturvärdesinventeringar (NVI), samt förteckningar över objekten. NVI baseras 

till största del på redan befintliga inventeringar som utförts av t.ex. länsstyrelsen 

och skogsstyrelsen. I bilagorna finns även av listor på rödlistade arter. 

Ett naturvårdsprogram är ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag som 

beskriver vilka olika naturtyper som finns och hur att vi på bästa sätt kan ta till 

vara på de rika naturvärdena vi har i kommunen. Underlaget är viktigt både när 

man planerar för naturvårdsåtgärder, friluftssatsningar och annan fysisk planering 

som behöver göras i kommunen. Naturvårdsprogrammet är också ett sätt att öka 

kunskapen om vår rika natur inom den egna organisationen och bland 

allmänheten. Programmet bör revideras med jämna mellanrum och en fördel vore 

om programmet på sikt kan digitaliseras. 

Åmåls kommun har inte något naturvårdsprogram sedan tidigare. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 5 

december 2018 § 97 

– Tjänsteskrivelse av Rebecca Retz den 29 november 2018 

– ”Naturvårdsprogram för Åmåls kommun” 

Beslutet skickas till 

Rebecca Retz, miljöenheten 

Anna Rangfeldt, miljöenheten 

__________
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Dnr KS 2018/384 

KS § 14 Uppdrag om detaljplaneändring - 
väster om E45, mittemot Dalhall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtenheten att upprätta en ny detaljplan för 

industriändamål väster om E45. Kostnaderna belastar kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda utgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Området ligger väster om E45 mittemot Dalhall. Området är utpekat i ÖP 2013 

som ett framtida industriområde. Området bör användas till tyngre 

försäljning som försäljning av bilar eller dylikt och industrilokaler, området är ca. 

8-10 hektar. 

Mängden industrimark är begränsad för tillfället. När Nygårdsplanen vunnit laga 

kraft så har mängden ökats för att bemöta framtida behov men är inte tillräcklig. 

Det nya området har en utmärkt exponering mot E45 som gynnar 

exempelvis bilhandel. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 5 

december 2018 § 98 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef tillväxtenheten den 29 november 2018 

- Karta 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2019/10 

KS § 15 Inför Trafikplan 2020 - Noteringar från 
dialogmöte med dalslandskommuner och 
Trafikverket om kollektivtrafikens utveckling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett dialogmöte har hållits inför Trafikplan 2020 med Dalslandskommunerna och 

Trafikverket. Förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen redogör för 

huvuddragen i dialogen och beskriver de inspel som gjorts från Åmåls kommuns 

sida. 

Beslutsunderlag 

- Noteringar från dialogmöte den 8 oktober 2018 

__________
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Dnr KS 2018/394 

KS § 16 Delegeringsordning kommunstyrelsen 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegeringsordningen i enlighet med 

förslaget från förvaltningen med tillägget att även punkterna 6.8 samt 6.20 

uppdateras. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inom närtid gå igenom hela 

delegeringsordningen med kompletteringar och mer konsekventa skrivningar efter 

samråd med respektive enhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning innehåller ett stort antal punkter under 

avsnitt fyra, som reglerar delegering av integrations- och arbetsmarknadsfrågor. 

Eftersom det efter 1 januari 2019 är den nya välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden som har att hantera dessa områden, måste de båda 

nämndernas delegationsordningar revideras för att spegla detta nya förhållande. 

I det nya, reviderade förslaget har hela avsnitt fyra utgått från kommunstyrelsens 

delegationsordning, samt rätten att besluta om yttrande över 

mantalsskrivningsärenden. Dessa tillförs, per separat beslut i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden, denna nämnds delegationsordning. 

Bortsett från denna ändring är det endast en förändring som föreslås, när ändå 

dokumentet är uppe för revidering: Beslut att attestera utbetalningar till utländska 

volontärer som delegeras till verksamhetsansvarig internationella frågor. Detta är 

ett önskemål från verksamheten för att underlätta hanteringen av dessa frågor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 175 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 7 december 2018 

- Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2019/6 

KS § 17 Firmatecknare Åmåls kommun 2019-
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande befattningar vad gäller teckningsrätt 

firma. Två i förening, varav en förtroendevald och en tjänsteperson. 

Förtroendevalda: 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Tjänsteperson: 

Kommunchef/tillförordnad kommunchef 

Personalchef/ställföreträdande kommunchef 

Ekonomichef 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av den nya mandatperioden 2019-2022 samt förändrad kommunledning 

behöver ansvariga firmatecknare ses över. Att utse firmatecknare medför att 

brådskande ärenden kan undertecknas, utan att riskera att deadline passerar. Nytt i 

förslaget är att funktion, snarare än person, utses som firmatecknare vilket skapar 

en mer robust organisering. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 7 januari 2019 

Beslutet skickas till 

- Nämndsekreterare 

- Controllers 

- Förvaltningschefer 

__________
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Dnr KS 2018/396 

KS § 20 Uppföljning internkontrollplan 2018 - 
Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden har avseende internkontrollplan 2018 godkänt 

uppföljning av följande processer/rutiner: 

- Tillväxtenhetens rutin för hantering av bygglov inom detaljplan 

- Miljöenhetens konvertering av ärendehanteringssystem 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god 

intern kontroll. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 178 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 13 november 2018 § 96 

- Uppföljning internkontrollplan bygg- och miljönämnden den 13 november 2018 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2018/395 

KS § 21 Uppföljning internkontrollplan 2018 - 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens fastställda internkontrollområden för 2018 är: 

Arvodesbeslut, delegeringsordningens efterlevnad, kontroll av ställföreträdare 

samt ärendehantering. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god 

intern kontroll. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde. 

Vid årets uppföljning har tre kontrollområden granskats utan anmärkning. Ett 

kontrollområde, kontroll av ställföreträdare, har viss anmärkning. 

Förbättringsåtgärder ska vidtas genom att nya rutiner införs för 

lämplighetskontroller av redan förordnade ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 179 

- Protokollsutdrag den 12 november 2018 § 92 

- Uppföljning internkontrollplan 2018 Överförmyndarnämnden den 5 november 

2018 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/392 

KS § 22 Uppföljning internkontrollplan - Vård- 
och omsorgsnämnden 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. 

Styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, 

med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den 

omfattning som fastställs i internkontrollplanen. 

De processer/rutiner som har följts upp har valts utifrån genomförd riskanalyser. 

Åtgärder föreslås för att förbättra rutinerna egna medel och 

läkemedelsgenomgång. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 180 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 21 november 2018 § 123 

- Uppföljning internkontrollplan vård- och omsorgsnämnden 2018 den 16 

november 2018 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/285 

KS § 23 Svar på remiss: Nya regler om 
faderskap och föräldraskap. SOU 2018:68 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslagen om: 

- Införandet av en föräldraskapspresumtion som motsvarar den 

faderskapspresumtion som finns idag. 

- Möjlighet att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar 

från barnets födelse. 

- Ny lag inrättas om rättsgenetisk undersökning.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 16 mars 2017 att uppdra åt en särskild utredare att se 

över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och 

föräldraskap. Utredaren fick också i uppdrag att göra en översyn av de 

författningar som handlar om rättsgenetisk undersökning vid utredning av 

faderskap. 

För Åmåls kommun innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att utredningen har tagit hänsyn till 

målsättningen att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

kön eller könsidentitet. En modernisering av handläggningen, elektronisk 

bekräftelse av så kallade enkla faderskap (sambos) är positivt. Betänkandet Nya 

regler om faderskap och föräldraskap känns i sin helhet som att handläggningen 

förenklas och moderniseras. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 181 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 21 november 2018 § 119 

- Tjänsteskrivelse den 18 oktober 2018 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Sammanfattning remiss, SOU 2018:68 

- Remissvar gällande betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap 

Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet senast 28 februari 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/305 

KS § 24 Svar på motion om inrättande av 
coacher i skolan - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen om coacher i 

grundskolan med motiveringen att barn- och utbildningsnämnden: 

- har beslutat om en övergripande Studie- och yrkesvägledningsplan för enheten 

grundskola, vilken ska säkerställa att samtliga elever får kvalificerad vägledning 

inför vidare studier och yrkesval. 

- har tillsatt resurser för ett antal övriga professioner i grundskolan som till 

exempel: fritidsledare, integrationspedagoger, lärarassistenter, resurspedagoger, 

skolvärdar. Detta med syfte att stärka elevernas trygghet, skapa studiero samt vara 

ett komplement till pedagoger, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning med 

uppdrag att öka elevernas måluppfyllelse och stärka deras självkänsla och 

självförtroende med utgångspunkt i Lgr11 (grundskolans läroplan). 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 september 2018 inkom Lisbeth Vestlund (-) med en motion. Motionens 

syfte är att inrätta coacher i skolan. Vestlund menar att alla ska få samma chans 

och att många unga behöver extra framtidstro. I nuläget finns lärare och 

studievägledare på skolorna som stödjer och uppmuntrar barn och unga, och 

coacher skulle vara ett ytterligare stöd. 

Vestlund lyfter att det idag går att söka statsbidrag för att stärka samverkan 

mellan det professionella kulturlivet och skolan, och att det borde finnas ett 

statsbidrag som är riktat för att stärka samverkan mellan arbetslivet/näringslivet 

och skolan. Vidare anser Vestlund att coacher kan motivera barn och unga, till 

exempel genom studiebesök och praktik på lokala företag, och därigenom visa 

barn och unga vilka möjligheter som finns. Visionen är att eleverna i Åmåls 

kommun ska ha tillgång till coacher som i samverkan med det lokala näringslivet 

kan ge extra framtidstro. 

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår ett avslag på 

motionen med motivering att grundskolan idag inte kan hantera ytterligare 

professioner vad gäller stöd till ungdomar utöver vad som redan finns, vilka alla 

var och en för sig och tillsammans verkar för att främja och förebygga elevernas 

mående och utveckling med utgångspunkt i Skollag 2010:800 1 kap. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 183 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 21 november 2018 § 175 

- Tjänsteskrivelse den 2 november 2018 

- Motion från Lisbeth Vestlund (-) den 26 september 2018 
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Beslutet skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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KS § 25 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Delegeringsbeslut Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst 2018-11-01 - 

2018-11-30 och 2018-12-01 - 2018-12-31 

- Delegeringsbeslut Försörjningsstöd 2018-11-01 - 2018-11-30 

- Delegeringsbeslut Flykting Försörjningsstöd 2018-08-01 - 2018-08-31 

- Delegeringsbeslut från ekonomichefen den 19 november 2018 

- Delegeringsbeslut från personalchefen för december 2018 

__________  
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KS § 26 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Åmåls kommunfastigheter AB den 6 december 2018 

- Stadsnät i Åmål AB den 6 december 2018 

- Teknik- och fritidsnämnden den 18 december 2018 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 

- Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott den 5 december 2018 

__________
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Dnr KS 2018/377 

KS § 27 Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd 
till förtroendevalda (OPF-KL18) - SKL Cirkulär 
18:31 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande 

bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 28 januari 2015, KF § 6, bestämmelser OPF-

KL14 gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda. Nu har Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram nya bestämmelser kallat OPF-

KL18. 

De största förändringarna i OPF-KL18 i jämförelse med OPF-KL14 är att 

möjligheten till aktiva omställningsinsatser har utökats samt att bestämmelserna 

nu även omfattar ett helt nytt kapitel om familjeskydd i händelse av 

förtroendevalds dödsfall. Familjeskyddet syftar till att ytterligare efterlikna det 

skydd som anställda inom kommuner har. I övrigt har det gjorts ett antal 

förtydligande i bestämmelserna och som kan vara till hjälp för den lokala 

pensionsmyndigheten. Dessa förtydliganden kan läsas i kommentarerna till 

bestämmelserna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 176 

- Tjänsteskrivelse av personalekonom den 29 november 2018 

- SKL Cirkulär 18:31 

- Bilaga 1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

- Bilaga 2 Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 

__________
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Dnr KS 2018/380 

KS § 28 Arvoden förtroendevalda 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bifogade beloppsbilagor 

gällande arvode till förtroendevalda 2019. 

Reservation 

Christer Törnell (KD), Kjell Kaså (C), Lars-Olof Ottosson (C), Anders Bäckström 

(C) och Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I KF § 160 (2018) beslutades att arvodesreglementet skulle revideras enligt S, V 

och MP’s förslag. Denna revidering träder i kraft från och med den 1 juli 

2019. Som beslutsunderlag finns två beloppsbilagor för arvoden 2019. En 

beloppsbilaga för perioden 2019-01-01—2019-06-30 och en beloppsbilaga för 

perioden 2019-07-01 och framåt. Den första bilagan följer det nuvarande 

arvodesreglementet och den andra bilagan följer det reviderade 

arvodesreglementet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2018 § 177 

- Tjänsteskrivelse av personalekonom den 3 december 2018 

- Beloppsbilaga 2019 till arvodesreglemente för Åmåls kommun (2019-01-01—

2019-06-30) 

- Beloppsbilaga 2019 till arvodesreglemente för Åmåls kommun (från och med 

2019-07-01) 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla bilaga 1 men avslå 

arvodesbestämmelserna i bilaga 2, som gäller från 1 juli 2018 och framåt. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets 

förslag till beslut att fastställa arvoden till förtroendevalda enligt bilagorna samt 

Lars-Olof Ottossons (C) förslag om att bifalla arvoden till förtroendevalda enligt 

bilaga 1, men inte bilaga 2. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  

ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Lars-Olof Ottossons (C) 

förslag. 
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Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Ja-röster: Michael Karlsson (S), Olof Eriksson (S), Ewa Arvidsson (S), Rolf 

Lindström (S), Peter Olsson (V) och Lotta Robertsson Harén (MP). 

Nej-röster: Christer Törnell (KD), Kjell Kaså (C), Lars-Olof Ottosson (C), Anders 

Bäckström (C) och Ove Kaye (SD). 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Löneenheten 

__________ 


